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 رسول هللا وآله وصحبه ومن واالهبسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আল্লাহ িায়ালার নাবি শুরু করতি। সিস্ত প্রেংসা আল্লাহ িায়ালার জনয। দরূদ ও 

সালাি েতষ্ি সহাক, িানেিার িুতির দূি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাি, 

িাাঁর পতরোরের্্, সাহাোবয় সকরাি এেং তকয়ািি পয্ন্ত িার অনুসারীবদর উপর। 

পৃতিেীর সকল িুসতলি ভাইবদর প্রতি সালাি: 

আসসালািু আলাইকুি ওয়া রাহিািুল্লাতহ ওয়া োরাকািুহু।  

আজ আতি আপনাবদর তনকট ঐ র্ভীর ষড়যন্ত্র সম্পবক্ আবলাচনা করবি চাই, যা 

আরবে ইহুদীবদর তনকৃষ্টিি এবজন্ট িুহাম্মাদ তেন যাবয়বদর সনিৃবে তেকতেি 

হবয়বি। িুহাম্মাদ তেন যাবয়দই সসই েযতি যার হাি ধবর আরে ভ-ূখবের 

সকন্দ্রতেন্দুগুবলাবি ইহুদী প্রকল্পগুবলা দ্রুি সম্প্রসাতরি হবয়বি। 

আতি িূল আবলাচনায় যাওয়ার আবর্, একদল েীর িুজাতহবদর োহাদাি েরবের 

সুসংোবদর িাধযবি উম্মাহবক েোন্ত্ব ো তদবি চাই। আল্লাহ িাাঁবদর সকবলর রুবহর 

উপর রহিি নাতযল করুন। িাাঁবদর দান করুন জান্নাবির সুউচ্চ িাকাি। আর 

আিাদরবকও িাাঁবদর সঙ্গী হোর িাওতফক দান করুন। আিীন।  

েহীদবদর এই কাবফলায় োতিল ভাইরা হবলন–িুহাম্মাদ সাইদ আে-তেিরানী, 

আেু হুরায়রা আস-সানআতন, তহোি ইেিাউই, োইখ আেু িুসআে আেদুল 

ওয়াদুদ, আেু কাসসাি আল উরদুতন এেং আেু িুহাম্মাদ আস সুদাতন। আল্লাহ 

িাাঁবদর সকবলর রুবহর উপর রহিি নাতযল করুন। 

দ্বীন, উম্মাহর সর্ৌরে এেং পতেত্রিা রক্ষায় এই ভাইরা কু্রবসিার ও িাবদর 

পদবলহনকারীবদর তেরুবে আিৃিুয লবড় সর্বিন। িাাঁরা এিন আদে্ সরবখ সর্বিন, 

যা সকবলর জনয অনুকরেীয়। িাাঁরা িাবদর আদে্বক তজহাদ, কুরোনী এেং 

আত্মিযাবর্র এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরবখ সর্বিন।  
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িুহাম্মাদ সাঈদ আে-তেিরানীর (আল্লাহ িার উপর রহি করুন) তচন্তাভােনাই 

তিল শুধু এই উম্মাহবক তনবয়। তিতন পুনরুজ্জীতেি কবরবিন িুহাম্মাদ তেন িাসলািা 

রাতদয়াল্লাহু িায়ালা আনহুর োতিবি রাসূবলর হিযার পন্থাবক। তিতন তনবজর 

সে্েতি তদবয় কু্রবসিার োতহনী ও যুবর্র হুোলবদর েতিোলী তনরাপত্তা সেষ্টনী 

তিন্ন কবর হািলা চাতলবয়বিন। আল্লাহ িাাঁবক ইসলাি ও িুসতলিবদর পক্ষ সিবক 

উত্তি তেতনিয় দান করুন। 

আল্লাহর রহিি েতষ্ি সহাক অতেচল সনিা ও অকুবিাভয় েীর তসংহ - আেু 

হুরায়রা আস সানআতন’র উপর। সাফাতভবদর উত্তরসূতর হুতি সন্ত্রাসী, কু্রবসিার 

আবিতরকা এেং িার উতিষ্টবভার্ী সসৌতদ ও আতিরাতি োতহনীর সাবি অসি এক 

যুবে তিতন তনবজর অনুসারী িুজাতহদ ভাইবদর সনিৃে তদবয়বিন। েত্রুর প্রেল 

হািলায় না েতিি হবয়বিন, না হাল সিবড় তপিু হবটবিন। েরং সেষ তনঃশ্বাস পয্ন্ত 

তিতন কাতলিার ঝোণ্ডো েুলন্দ কবর সরবখতিবলন। এরপর পান কবরবিন োহাদাবির 

অতিয় সুধা। কাতলিার এই ঝাোবক রবি রতিি কবর, এবক েহবনর িহান দাতয়ে 

তিতন তদবয় সর্বিন িাাঁর সযার্য উত্তরসূতর িুজাতহদ ভাইবদর। 

উম্মবি িুসতলিাবক আতি সান্ত্বনা তদবি চাই আরও এক েীবরর েীরত্বর্ািা 

শুনাবনার িাধযবি। আর তিতন হবলন সদা ধৈর্বশীল েীর িুজাতহদ তহোি আল 

ইেিাউই, আল্লাহ িাাঁর রুবহর উপর রহিি নাতযল করুন। তহোি ইেিাউই এর 

েীরের্ািা েলবি সর্বল, িাাঁর সািীভাই – ইিাদ আব্দুল হািীদ এেং উির তরফাই 

আস-সুরুর এর েযাপাবরও েলবি হবে। আল্লাহ িাাঁবদর উভবয়র উপর রহি করুন। 

তিেবরর বর্পদেংকুল িয়দাবন, আবলার তদোতর এই আবত্মাৎসর্্কারীরা সদা 

অতেচল সিবকবিন। িাাঁরা উম্মিবক জাতনবয় তদবলন - তিেবরর ভূতি এখবনা এিন 

এক প্রজন্ম দিতর করবি সক্ষি - যারা দাওয়াহ, তজহাদ এেং তনবজবক তেতলবয় 

সদোর িয়দাবন সদা িৎপর।  

আতি উম্মাহবক স্মরে কতরবয় তদবি চাই, আতিকার ইসলাতিক িার্তরবের আিার 

ভাই, প্রখযাি োইখ, েীর িুহাতজর িুজাতহদ এেং প্রজ্ঞাোন আিীর আেু িুসআে 

আেদুল ওয়াদুবদর কিা। পুবরা অঞ্চবলর তজহাবদর িয়দাবন তযতন তিবলন অটল, 

অতেচল এক েযতি। আল্লাহ িাাঁর ও িাাঁর সঙ্গী ভাই আেদুল হািীদ, আেু আেদুল 

কারীি এেং আনাস এর উপর খাস রহিি নাতযল করুন।  
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এই উম্মাহর জনয িাাঁর অেদান অবনক। তজহাবদর িয়দাবন তিতন তদবয়বিন 

কতিনিি পরীক্ষা। আতি িাাঁর জনয দুয়া কতর, আল্লাহ পাক সযন িাাঁবক িাাঁর কাবজর 

সবে্াত্তি জাযা দান কবরন। চলিান এই কু্রবসি যুবের সিাকাবেলায় োইখ আেু 

িুসআে িুসতলিবদর ঐকযেে কবরবিন, িাাঁবদরবক পতরেি কবরবিন কািারেে 

এক সীসাঢালা প্রাচীবর। োইখ আেু িুসআে তিবলন অবনক দানেীল এেং 

আত্মিযার্ী। িাাঁর জীেনী সম্পবক্ অৈযয়  এেং এর যিাযি অনুকরে আিাবদর 

সকবলর কি্েয। আল্লাহর কাবি আিার দুয়া, তিতন সযন জান্নাবি োইবখর সাবি 

আিাবদর সকলবক িাকার সুবযার্ কবর সদন, িার উপর রহি কবরন এেং িাবক 

ক্ষিা কবর সদন। সহ আল্লাহ আপতন আিাবক, তজহাবদর িয়দাবন োইবখর দক্ষিা ও 

প্রাধানয এেং দানেীলিার িয়দাবন িাাঁর সুপ্রসাতরি হাি সম্পবক্ উম্মাহর সািবন 

িুবল ধরার সুবযার্ দান করুন। 

িুহাতজর ভাই আেু কাসসাি আল উরদুতন , আল্লাহ িাাঁর ও িাাঁর সািী োইখ 

সেলাল আস-সানআনী’র উপর রহিি নাতযল করুন। তিতন তিবলন একজন 

িুহাতজর িুজাতহদ - তযতন আল্লাহর রাস্তায় তনবজর সেটুকু সকারোতন করবি 

কখবনাই তদ্বধাবোধ কবরনতন। তজহাবদর িয়দাবন তিতন আপন দক্ষিা ও দনপুেয 

তদবয় ক্রবিই উন্নতি লাভ কবরবিন। এক পয্াবয় স্বয়ং আল্লাহ পাক িাাঁবক পবদান্নতি 

তদবয়বিন, আেু কাসসািবক তিতন দান কবরবিন োহাদাবির ঈষ্েীয় িয্াদা। 

আল্লাহর কাবি আিার দুয়া, তিতন সযন ভাইবয়র োহাদািবক কেুল কবর সনন এেং 

তসতরয়া ও পূে্ আতিকায় ভাইবয়র রাখা অেদাবনর পূে্ প্রতিদান সদন। 

পতরবেবষ, আতি আল্লাহর তনকট দুয়া কতর তিতন সযন আিাবদর ভাই, োইখ আেু 

িুহাম্মাদ আস সুদানীর োহাদাি কেুল কবরন এেং পূে্ আতিকা ও তসতরয়ায় িার 

তজহাদ ও তহজরিবক সকয়ািবির তদন সনবকর পাল্লায় রাবখন। আরও দুয়া কতর 

আল্লাহ সযন জান্নাবি আিাবদর সকলবক োইখ এর সাবি িাকার সুবযার্ কবর 

সদন, আিীন। 

বেছু দরদভরা পঙক্তি 

আমরা এমন জাবি, যাকদর বনেট হিযা ও লড়াই থোন লজ্জাজনে ববষয় নয়। 

ববপরীকি আকমর ও সালুন থ াকের বনেট হিযা ও লড়াই লজ্জাজনে ববষয়। 



7 

মৃিুযর প্রবি ভাকলাবাসা মৃিুযকে আমাকদর বনেটবিী েকর থদয়। 

আর মৃিুযর প্রবি ঘৃণা িাকদরকে মৃিুয থেকে দূকর থেকল থদয়। 

আমাকদর থোন থনিা প্রবিক াধ ববহীন স্বাভাববে মৃিুযবরণ েকরন না। 

বরং প্রকিযকেই লড়াইকয়র ময়দাকন  ত্রুর হাকি  বহদী মৃিুযবরণ েকরন। 

িরবাবর আমাকদর এেমাে হাবিয়ার। 

িরবাবর ছাড়া আমরা এে মুহূিত ও চবল না। 

আর যখন আমাকদর থোকনা থনিা অনয থোকনা থনিার সাকে সাক্ষাৎ েকর 

িখন িার সাকে সম্ভ্রান্ত থলােকদর মকিা আচরণ েকর। 

 ত্রুকদর সাকে আমাকদর লড়াইকয়র বদনগুকলা িাকদর োকছ স্মরণীয় হকয় োেকব। 

থেননা থসই বদনগুকলা িাকদর জনয লজ্জা, লাঞ্ছনার সুস্পষ্ট বনদ তন বছকলা। 

পূবত-পবিকম থযখাকনই যাই আমরা অস্ত্র িযা  েবর না। 

থেননা এই অস্ত্র বদকয়ই আমরা পরা বির থমাোকবলা েবর। 

িুসতলি উম্মাহবক শুরুবিই েবল রাতখ; োইিুল িাকতদস ইহুদীবদর হাি সিবক িুি 

না হওয়া পয্ন্ত আিরা ধারাোতহকভাবে লড়াই চাতলবয়ই যাবো। আতিকার পূে্ ও 

পতিিাঞ্চবল িুসতলিভূতিগুবলা পুনরুোবর আিরা তজহাবদর সনিৃে তদবয় যাে। এই 

েরকিিয় আক্রিবে েত্রুবদর সািবন সাহতসকিা ও েীরে প্রদে্ন করার কারবে 

আতিকার পূে্ ও পতিি অঞ্চবলর িুজাতহদ ভাইবদরবক আল্লাহ উত্তি তেতনিয় দান 

করুন। আল্লাহর সাহাবযয এসকল অঞ্চবলর ইসরাইবলর পা চাটা সর্ালািরা িুজাতহদ 

ভাইবদর দ্বারা েি প্রতিবরাবধর েম্মুখী  হবে ইনোআল্লাহ। 

 

োইখ আে ুউোইদা আহিদ ওির হাতফযাহুল্লাহঃ 

সিস্ত প্রেংসা তেশ্বজর্বির প্রতিপালক িহান আল্লাহ িায়ালার জনয। দুরুদ ও 

সালাি েতষ্ি সহাক ইিািুল িুত্তাক্বীন, সাইবয়দুল িুজাতহদীন, হযরি িুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাবির উপর এেং িাাঁর পতরোর, সাহাোবয় সকরাি, 

িাবেয়ীন, িাবে-িাবেয়ীন, সালবফ সাবলহীন এেং প্রবিযক যুবর্ যারা আল্লাহর 

রাস্তায় তনবজবক তনবেতদি কবর িরেপে লড়াই কবরবিন িাবদর সকবলর উপর।  

হািদ ও সালাবির পর: 

তপ্রয় উপতিতি! আল্লাহ আপনাবদরবক উত্তি তেতনিয় দান করুন। আপনাবদরবক 

েত্রুর তেরুবে অতভযাবন সের হওয়ার িুহূবি্ তেদায় জানাবি সপবর আতি আজ 

খুেই উৎফুল্ল। আল্লাহ আিাবদরবক ইসলাবির িবিা েড় সনয়ািিসহ সযসকল 

সনয়ািি তদবয়বিন, সস সকল সনয়ািবির জনয িাাঁর কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন করতি। 

ইসলাবির সনয়ািবির পর আল্লাহ িাাঁর রাস্তায় তজহাবদর দাতয়ে পালন করার 

সুবযার্ তদবয়বিন। কি সলাক এিন আবি, যারা র্িানুর্তিক ধারায় ইলি তেখবি 

এেং সে সিয় তজহাবদর অধযায় পড়বি, তকন্তু িা সবেও তনবজরা তজহাবদর িয়দাবন 

এবস তকিু সিয় েযয় করার িাওতফক িাবদর হয়তন। সুিরাং সকান কাবফলার হবয় 

তজহাবদ অংেগ্রহবের সুবযার্ লাভ করা - এক িহান সনয়ািি। আল্লাহ যাবক ইিা 

িাবক িা দান কবরন। সুিরাং আিাবদর কি্েয হবলা, সে সিয় িার শুকতরয়া 

জ্ঞাপন করা। আল্লাহর সনয়ািি অসংখয-অর্তেি। আিারা সারা জীেন আল্লাহর 

এই সনয়ািি সভার্ করতি।  

কুরআবন এরোদ হবয়বি: 

ْحُصوَها ۗ   
ُ
 ت
َ
ِ ال

 َّللاه
َ
وا ِنْعَمت ُعدُّ

َ
 َوِإن ت

“অি্াৎ সিািরা যতদ আল্লাহর সনয়ািিরাতজ গুনবি শুরু    কবরা িাহবল র্েনা 

কবর সেষ করবি পারবে না”। (সূরা ইেরাহীি ১৪:৩৪) 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াহীতর হাতফযাহুল্লাহঃ 

সহ িুসতলি উম্মাহ!  

আপনারা এই েরকিিয় হািলায় েরীক সহান এেং দখলদার ইহুদীবদর দ্বারা 

অেরুে োইিুল িাকতদস রক্ষা করার জনয এতর্বয় আসুন।  
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আতিকার পতিি ও পূে্াঞ্চবলর িুজাতহদ ভাইবয়রা - আপনারা আল্লাহর দুইজন 

োতন্দর িুসতলি হওয়ার িাধযি হবয়বিন, িাই আপনাবদরবক সাধুোদ জানাতি। 

আপনাবদর িাধযবি িাবদর দুজবনর ইসলাি গ্রহেবক আতি আল্লাহর পক্ষ সিবক 

িহান দু’তট তেজয় িবন করতি। এ তেজয় ইসলাবির তদবক দাওয়াবির িয়দাবনর 

গুরুেপূে্ অংে। কারে সকল িুজাতহদ ভাই ও িুসলিানবদর অভীষ্ট লক্ষয হবলা - 

িানেজাতির সহদাবয়ি এেং িাবদরবক কুফবরর অন্ধকার সিবক ইসলাবির আবলার 

তদবক সের কবর তনবয় আসা। িাবদর উি কাজ তনবনাি আয়াবির উপর আিল 

স্বরূপ হবয়বি।  

আল্লাহ িায়ালা েবলন:  

ِذيًرا
َ
ًرا َون ِ

 
اِهًدا َوُمَبش

َ
اَكَ ش

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ا أ
َّ
ِبيَ  ِإن

َّ
َها الن ي 

َ
ِنِهَ َوِسَراًجا  ﴿﴾َيا أ

ْ
َِ ِبِإذ ى ّللاَّ

َ
َوَداِعًيا ِإل

ِنيًرا  ﴿﴾م 

“সে  র্ী! আবি আপ োনক েোক্ষী, েুেংর্োদ দোতো ও েতকবকোরীরূনপ সেরণ 

কনরবি। এর্ং আল্লোের আনদশক্রনি তোাঁর বদনক আের্োয়করূনপ এর্ং উজ্জ্বল 

েদীপরূনপ”। (সূরা আহযাে ৩৩ : ৪৫-46) 

ইটাতলয়ান ও ফরাসী দুই েন্দী সোনবক এই িুজাতহদবদর িাধযবি ইসলাবি ধাতেি 

করার িাধযবি আল্লাহ িাবদর উপর অনুগ্রহ কবরবিন। িানে জাতির সহদায়াবির 

সিহনবির কারবে আল্লাহ িাবদরবক উত্তি তেতনিয় দান করুন। 

ইতিপূবে্ও আবিতরকান ও ইিাতলয়ান দুই েন্দী ভাইবয়র সহদাবয়বির িাধযবি 

আল্লাহ িায়ালা উপিহাবদবের কাবয়দািুল তজহাবদর ভাইবদর প্রতি অনুগ্রহ 

কবরবিন। িারা েন্দী িাকা অেিায় ইসলাি গ্রহে কবরতিবলন। তকন্তু পরেি্ীবি 

আবিতরকান সরকার িাবদর অেিানিবল সোিা হািলা কবর িাবদরবক হিযা কবর। 

অিঃপর ওোিা প্রোসন তনবজবদর পতেত্রিা জাতহর করবি তর্বয় আফবসাস 

প্রকাে কবর েবলতিল সয, উি হািলাতট ভুল তিবলা।  
 

োইখ খেুাইে সুদানী রতহিাহুল্লাহ 

েহু েির ধবর তফতলতস্তন ইসুয িুসতলি উম্মাহর প্রধান ইসুয হবয় দাাঁতড়বয়বি। এতটই 

েি্িাবন িুসতলি উম্মাহর প্রধান ও সকন্দ্রীয় তেষয়। যুর্ যুর্ ধবর িুসলিানবদর 



10 

অন্তবর তফতলতস্তবনর একতট েড় অেিান রবয়বি। কারে এ ভূতি - নেীর্বের ভূতি, 

তরসালাি িিা ওহীর অেিরেিল, িুসলিানবদর প্রিি সকেলা এেং রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাি এর তি’রাবজর রাবির অেিানিল।  

অনুিাবপর তেষয় হবি, এই ভূতি পতেত্র হওয়া সবেও একে েিবরর সেেী সিয় 

ধবর িা তকিু োনর ও শুকবরর হাবি অেরুে হবয় আবি। এটা অিীি ও েি্িান 

ইতিহাবসর একতট স্বীকৃি তেষয়। েহু আর্ সিবক ইহুদী জাতি প্রকাবেয তফতলতস্তনী 

িুসলিানবদর অতধকার লুন্ঠনসহ নানান তেভীতষকািয় অপরাধ কবর যাবি। 

জায়নোদী ইহুদীরা তফতলতস্তনীবদর আযাদী িিা স্বাধীনিার লবক্ষয তজহাবদর 

আহোনকারী সংর্িন ও আবন্দালনগুবলাবক তেলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র করবি। এর 

ফবল ‘ধি্তনরবপক্ষ আবন্দালন’ এেং ‘োিপন্থী’ ধারা - তজহাদী আবন্দালনসিূবহর 

িান দখল কবর তনবয়বি। তফতলতস্তন স্বাধীনিার লবক্ষয এসকল েয়িাবনর সাবি 

দিত্রীিাপবনর সলার্াবনর আড়াবল ঐ োিপন্থী আবন্দালবন অবনক ভ্রান্ত আতকদা ও 

নানা কুফুতর কাবজর তিশ্রে র্ঘবটবি। যার ফবল তফতলতস্ততনরা এখবনা আযাদী ো 

স্বাধীনিা লাভ করবি পাবরতন।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আিার িুসতলি ও িুজাতহদ ভাইর্ে!  

তনিয় তফতলতস্ততনবদরবক অবনক েযেসায়ী োরোর তেতক্র কবরবি। 

‘আে েতরফ হুসাইন’ যখন উসিানী সাম্রাবজযর তেরুবে আরে তেবরাহ কবর, িখন 

তকিু েযেসায়ী স োষ্ঠী তফতলতস্তনবক িার কিৃ্ে সিবক তিতনবয় সনয় এেং ‘সেলবফার 

চুতি’র তভতত্তবি ইহুদীবদর হাবি সসাপদ্ কবর সদয়।  

 

উপিাপকঃ  

“যখন সাইকস-তপকট চুতির রহসয উবন্মাতচি হয় ও “সেলবফার সর্ঘাষো” আে 

েতরফ হুবসইবনর হাবি আবস, িখন সস হিোক হবয় যায়। অনযতদবক তিতটে 

সরকার িাবক আশ্বস্ত করার জনয একজন প্রতিতনতধ পািাবনার তসোন্ত সনয়। সসই 
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প্রতিতনতধ তিল তিতটে সর্াবয়ন্দা তেভাবর্র কায়বরা অতফবসর কিান্ডার সহার্াট ্

(Commander Hogart)। সস আে েরীফ হুবসবনর সাবি েযতির্ি সাক্ষাি 

কবর এেং ঐ সাক্ষাৎকাবরর উপর একতট প্রতিবেদন তলবখ সকবন্দ্র পািায়।  

এই তরবপাবট্ সহার্াট্ সাইকস-তপকট চুতির তেষবয় েরীফ হুবসইন এর অেিান 

েযাখযা করবি সযবয় েবল, “েরীফ হুবসইন িাবক আশ্বস্ত কবরবিন সয, যুবের 

পতরেতি্ি পতরতিতির কারবে িূল সাইকস-তপকট পতরকল্পনায় সয পতরেি্ন আনা 

হবয়বি সসটা সস সিবন তনবে”।  

সেলবফার সর্ঘাষোপবত্রর তেষবয় হুবসইবনর অেিান তেষবয় সহার্াট্ তলবখতিল: 

“আে েরীফ হুবসবনর প্রতিতক্রয়া ইতঙ্গি কবর সয, তিতন সেলবফার সর্ঘাষো গ্রহে 

করবি প্রস্তুি।” এবি সস আরও যুি কবর সয, “আে েরীফ হুবসইন উৎসাবহর 

সাবি একিি হবয় েবলন, “তিতন সে আরে সদবে ইহুদীবদর স্বার্ি জানান।” 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

এিনতক তিতন িার সরকারী কি্কি্াবদর ‘আরে তেবরাহ’ োন্ত করবি েবলতিল। 

এর দ্বারা উবেেয তিল - ইংবরজবদর প্রতি িার আন্ততরকিা প্রদে্ন করা। 

 

উপিাপকঃ 

“পরেি্ী িাসগুবলাবি আে েরীফ হুবসইন িার আন্ততরকিার অবনক প্রিাে 

তদবয়বি। তিেবর িার সজযষ্ঠ অনুসারীবদর এেং তেপ্লেী োতহনীর কাবি তচতি পাতিবয় 

িাবদর েবলবি সয, তিতন তিতটে সরকাবরর কাি সিবক এই িবি্ আশ্বাস সপবয়বি 

সয - তফতলতস্তবন ইহুদীবদর েসতি আরেবদর স্বাধীনিায় সকান হস্তবক্ষপ করবে না। 

এিনতক হুবসইন িাবদরবক সগ্রট তিবটবনর চুতিসিূবহর প্রতি আিা রাখবি উদু্বে 

কবরন।  

েরীফ হুবসইন িার সন্তানবদর ও িাবদর অনুসারীবদর িবধয - ‘বেলবফার সর্ঘাষো’ 

দ্বারা সয ভয় সৃতষ্ট হবয়তিল, সসটা দূর করার জনয যিাসাধয সচষ্টা করার আবদে 

সদন। একই তনবদ্োেলীসহ ‘আকাো’সি ‘ফয়সাল’ এর কাবি একজন োি্াোহক 
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সপ্ররে কবরন এেং িাবদরবক িার সরকারী সর্বজবট একতট তনেন্ধ প্রকাে করার 

তনবদ্ে সদন। ঐ প্রেবন্ধ তিতন তফতলতস্তবনর আরে জাতিবদর স্মরে কতরবয় সদন সয,  

‘আরেবদর পতেত্র গ্রন্থসিূহ ও আচাররীতি – অবনযর প্রতি সিাদর ও সহানুভূতিরই 

তনবদ্ে সদয়’। এর দ্বারা েরীফ হুবসইন কায্ি ইহুদীবদর সিবন সনয়ার আহোন 

জানায়। এর পাোপাতে হুবসইন আরে তফতলতস্ততনবদর উদু্বে কবরন, “যাবি িারা 

ইহুদীবদর ভাই তহবসবে গ্রহে কবর এেং কলযােকর পবি িাবদর সহায়িা কবর”।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

িার সিবল ফয়সাল তেন আল-হুবসইন ১৯৯১ সাবলর জানুয়াতরবি, জায়নোদী 

সংর্িবনর প্রতিতনতধ হাইি ওবয়ইজিযাবনর (Haeim 

Weizman) সাবি ‘ফয়সাল-ওবয়ইজিান চুতি (Faisal-Weizman 

agreement)’  নাবি একতট সদেবরাতহিার চুতি সম্পন্ন কবরন।  

 

উপস্থোপকঃ 

এই চুতির েি্গুবলা তিল এিন -  

১. আরে রাষ্ট্র এেং তফতলতস্ততনবদর িধযকার সকল েম্পকব এেং প্রতিশ্রুবত সতদিা 

এেং আন্ততরকভাবে সম্পন্ন হবে।  

২. োতন্ত সবম্মলবনর আবলাচনা সেষ হওয়ার পর আরে রাষ্ট্র ও তফতলতস্তবনর 

িধযকার চূড়ান্ত সীিানা তনধ্ারে করা হবে।  

৩. তফতলতস্তন প্রোসন সংতেধান প্রেয়বনর সিয় - ২ নবভম্বর ১৯১৭ িাতরবখ 

তিতটে সরকার সেলবফার চুতির িাধযবি সযসে তসোন্ত গ্রহে কবরবি - িা 

োস্তোয়বন যিাযি পদবক্ষপ গ্রহে করবে।  

৪. তফতলতস্তবন ইহুদীবদর আর্িবনর প্রতি উদু্বে করা ও সাহস সযার্াবনার জনয 

প্রবয়াজনীয় সকল পদবক্ষপ সনয়া হবে। পাোপাতে তেস্তৃি েসতি ও র্ঘন ফসবলর 

আোদী ভূতি েযেিার িাধযবি যিদূর সম্ভে এই ভূতিবি আর্িনকারীবদর 

তিতিেীলিার জনয সকল পদবক্ষপ সনয়া হবে। 
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৫. তেোদিান দুই পবক্ষর িাবঝ সৃষ্ট সয সকান দ্ববের সতিক তেচাবরর জনয বিবিশ 

সরকাবরর কাবি সসাপদ্ করা হবে।  

     

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

এই চুতির ধারাগুবলার তদবক লক্ষয করবল আিাবদর সািবন স্পষ্ট হবয় যায় সয, 

ফয়সাল আরে রাষ্ট্রগুবলার সাবি সিিা সরবখ, ইহুদী রাষ্ট্রবক ‘স্বিন্ত্র রাষ্ট্র’ তহবসবে 

স্বীকৃতি তদবয়বি। শুধু িাই নয় েরং উভয় পবক্ষর পৃিক সীিান্ত করার েযেিা 

কবরবি। অর্বোৎ আবনায়ার সাদািই প্রিি আরে ও ইসরাবয়বলর িবধয একিরফা 

োতন্ত স্বাক্ষরকারী নয়। 

পাোপাতে এই চুতি েযাপকভাবে ইহুদীবদর তফতলতস্তবন আর্িবনর প্রতি 

সজারাবলাভাবে উদু্বে করবি এেং িাবি ‘বেলবফার চুতি’র স্বীকৃতি সদয়া হবয়বি।  

িূলি ফয়সাল ইহুদীবদর কাবি তফতলতস্তন তেতক্র কবর সয ভূতির িাতলক হবয়বি, 

সসই ভূতিই সস ইংবরজবদর সিবক পুনরায় ক্রয় করবি চাবি!! 

 

র্বেষক দাতনয়াল (Danial): 

দাবিবে ফয়সাবলর রাষ্ট্র কাবয়ি করার আো সেষ পয্ন্ত িরীতচকায় পতরেি 

হবয়বি। কারে তিতটেরা তসতরয়ার কিৃ্ে ফরাসীবদর হাবি িানান্তর করার 

প্রতিশ্রুতি তদবয়তিল। এ কারবেই িাবক ইরাবক পাতিবয় তদবয়বি এেং নািিাত্র 

‘োদো’ োতনবয়বি। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

অনযভাবে েলা যায় সয, ফয়সাল সসৌতদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবি তর্বয় েয়িাবনর সাবি 

তিত্রিা র্বড় িুবলবি। দুতনয়া অজ্বনর জনয েয়িাবনর সাবি যারা েন্ধুে কবরবি, 

িাবদর োতস্ত সুতনতিি। সজবন সরবখা! এই োতস্ত হবলা - দ্বীন ও দুতনয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত 

হওয়া। আল্লাহ সুেহানাহু ওয়া িায়ালা েবলন, 
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“িারা েয়িাবনর িি, সয িানুষবক কাবফর হবি েবল। অিঃপর যখন সস কাবফর 

হয়, িখন েয়িান েবলঃ সিািার সাবি আিার সকান সম্পক্ সনই। আতি 

তেশ্বপালনকি্া আল্লাহ িাআলাবক ভয় কতর”। (সূরা হাের ৫৯ : ১৬) 

প্রিি তেশ্বযুবের পর উসিানী সাম্রাবজযর পিন র্ঘবট। আিািুতক্ োসন শুরু হবল 

এসকল িুবখােধারীর িুবখাে খুবল যায়। িারাই সে্প্রিি ইসরাইলবক স্বীকৃতি সদয় 

এেং িুরবে ইসরাইবলর একতট দূিাোস সখাবল। সসই সাবি তনরাপত্তা চুতি, 

সািতরক চুতি, যুে িহড়া, অি্ননতিক সম্পক্ দিতর কবর এেং নযাবটাবি সযার্ 

সদয়। ইরাক, আফর্াতনস্তান এেং সসািাতলয়ায় িুসলিানবদর তেরুবে আগ্রাসবন 

িারা অংে সনয়। এতট এখনও পয্ন্ত িুরে সরকাবরর নীতি তহবসবে েলেৎ আবি।  

প্রিি তেশ্বযুবের পর োতন্ত সবম্মলন অনুতষ্ঠি হয়। সসখাবন ‘সাইকস-তপকট’ চুতির 

তভতত্তবি উসিানীয় সাম্রাবজযর সম্পতত্ত িান্স ও তিবটবনর িবধয ভার্ কবর সদয়া 

হয়। আব্দুল আতজজ আল সসৌদ - তিবটন ও িাবন্সর িবধয তসতরয়া, ইরাক ও 

তফতলতস্তন তেভাজনবক স্বার্ি জানান। োহরাইবনর তিতটে এবজন্টবক সলখা িার 

তচতিবি এ বর্ষয়বির উবল্লখ আবি।  

 

উপিাপকঃ 

োহরাইবন তিতটে এবজন্টবক সলখা িার তচতিবি আব্দুল আতজজ আল সসৌদ তিবটন 

ও িাবন্সর িবধয তসতরয়া, ইরাক ও তফতলতস্তন তেভাজনবক স্বার্ি জাতনবয়বি। 

োি্ায় এবসবি সয, উবল্লতখি রাষ্ট্রগুবলা সগ্রট বিনি  ও িার তিত্র িাবন্সর 

িাতলকানাভুি হওয়ায় আতি অিযন্ত আনতন্দি। কারে আতি জাতন সয, এই দুই 

সদবের অধীবন িাকাই োতন্ত ও তিতিেীলিা েজায় রাখার একিাত্র উপায়।” 

 

 োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ  
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এরপর ১৯৪৮ সাবল সলোনবনর সাবি ইয়াহুতদবদর নাকো চুতি হয়। আর যুবের 

পর ১৯৪৯ সাবলর সফব্রুয়াতরবি একতট যুে তেরতি চুতি স্বাক্ষতরি হয়। সসখাবন 

েলা হয় সয, এতট স্বাক্ষরকারীবদর িবধয একতট ‘িায়ী োতন্ত চতুি’। এরপর আবস 

লুসান সবম্মলন। এটা জাতিসংবর্ঘর প্রতিতনতধবদর সদওয়া সপ্রাবটাকল তদবয় শুরু 

হয়। ১৯৪৭ সাবল জাতিসংর্ঘ ‘ তেভাজন প্রস্তাবের’ স্বীকৃতি প্রদান কবর। 

 

উপস্থোপকঃ  

চুতির ধারায় েলা হবয়বি;  

জাতিসংর্ঘ ‘তফতলতস্তন সিন্বয় কতিতট’ তনবয়ার্ সদবে। আর এই কতিতটর কাজ হবে - 

েরোি্ীবদর তেষবয় ১১ তিবসম্ববরর সাধারে পতরষবদর প্রস্তাে অনুযায়ী, িাবদর 

‘অতধকার ও সম্পতত্ত সংরক্ষে’ করার পাোপাতে সীিান্ত এেং অনযানয তেষবয়র 

িাৎক্ষতেকভাবে সিাধাবনর উবদযার্ গ্রহে করা। আরে রাষ্ট্রগুবলার প্রতিতনতধদল 

এেং ইসরাইবলর প্রতিতনতধদলবক কতিতটর সাবি আবলাচনার তভতত্তবি ‘সংযুি 

নতি’তট গ্রহে কবর সনওয়ার পরািে্ সদওয়া। নতিতট তিল ১৯৪৭ সাবলর তফতলতস্তন 

তেভাজন সর্ঘাষোর এেং িানতচবত্র অঞ্চলগুবলার ‘তেভার্ অংকবনর’ প্রবের সিাধান 

তেষয়ক।  

অনয কিায় ‘লুসান সবম্মলবন’ আরে রাষ্ট্রগুবলার অংেগ্রহবের অি্ হল - 

তফতলতস্তন তেভাজবনর তসোন্তবক সিৌন সিি্ন করা। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

‘লুসান সবম্মলবনর’ পর ইসরাইল জাতিসংর্ঘ অতধবেেবন সযার্ সদয়। সসখাবন িারা 

আরে ও িুসতলি তেবশ্বর সদসযসহ জাতিসংবর্ঘর সকল সদসয রাষ্ট্রবক ইসরাইল 

রাষ্ট্রবক স্বীকৃতি তদবি প্রস্তাে কবর। িারা এই প্রস্তাে পাে কতরবয় সনয় সয, 

‘জাতিসংর্ঘ সনবদর তনধ্াতরি তনয়ি অনুযায়ী সকবলই সযন ইসরাইবলর সাে্বভৌিে 

স্বীকার কবর ও আঞ্চতলক তনরাপত্তা তনতিি কবর’। 
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উপিাপকঃ 

জাতিসংবর্ঘর তদ্বিীয় অনুবিবদ যা রবয়বি, িা তননরুপ: 

“জাতিসংর্ঘ িার সকল সদসয রাবষ্ট্রর িাবঝ সিান সাে্বভৌিবের নীতির উপর তভতত্ত 

কবর প্রতিতষ্ঠি হবয়বি”। সযিন, তিসবরর ভূখবন্ডর উপর িাবদর সযিন কিৃ্ে 

রবয়বি, তিক সিিতনভাবে তফতলতস্তবনর উপর ইসরাইবলর কিৃ্ে সিান।  

এই অনুবিবদ আরও রবয়বি সয,  

“আন্তজ্াতিক সম্পবক্র সক্ষবত্র, কতিেবনর সকল সদসয সদবের অখেিা এেং 

সকান রাবষ্ট্রর রাজননতিক স্বাধীনিার তেরুবে হুিতক ো েতি প্রবয়ার্ করা সিবক 

তেরি িাকবি হবে। এিন সকান উপাবয় হস্তবক্ষপ করাও দেধ হবে না যা 

জাতিসংবর্ঘর উবেবেযর সাবি সাংর্ঘতষ্ক”।  

সনবদর ২৫ নং অনুবিবদ আরও েলা হবয়বি: 

এই সনদ অনুযায়ী “জাতিসংবর্ঘর প্রতিতট সদসয রাষ্ট্র তনরাপত্তা পতরষবদর সকল 

প্রস্তাে গ্রহে ও োস্তোয়বনর দাতয়ে পালন করবে”।  

এই চুতি অনুযায়ী জাতিসংবর্ঘর সকল সদসয সয প্রতিশ্রুতিবি আেে - ঐ 

প্রতিশ্রুতি যতদ সকান রাষ্ট্রীয় সাংতেধাতনক ধারার সাবি সাংর্ঘতষ্ক হয়, িখন 

জাতিসংবর্ঘর প্রতিশ্রুতির উপর তভতত্ত কবরই রাষ্ট্রীয় সাংতেধাতনক ধারাগুবলাবক 

তেবেচনা করবি হবে।  

পূবে্র ধারাগুবলা সিবক েুঝা যায় সয, আরে ও ইসলািী সয সকল রাষ্ট্র 

জাতিসংবর্ঘর চুতিবি আেে িাবদর জনয তনবনাবল্লতখি তেষয়গুবলা সিবন চলা 

আেেযক।  

১. ইসরাইলী সনিৃবের প্রতি সম্মান প্রদে্ন করা এেং তফতলতস্তবনর উপর 

ইসরাবয়লীবদর সনিৃেবক এিনভাবে তনবি হবে, সযন িারা তনজ ভতূিবিই 

তনবজবদর কিৃ্ে করবি। আর িা হবে ১৯৪৭ সাবল জাতিসংর্ঘ সিবক প্রকাতেি 

সদে তেভতির তসোন্ত অনুযায়ী।  

২.আরে রাষ্ট্রগুবলা ইসরাইলী ভূতির ঐকয, োতন্ত এেং সীিান্ত তনরাপত্তার প্রতি 

আন্ততরক হবে।  
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৩.আরে রাষ্ট্রগুবলা ইসরাইবলর সাবি সয সকান দ্বে োতন্তপূে্ভাবে সিাধাবন 

প্রতিশ্রুতিেে। সাবি সাবি ইসরাইবলর তেরূবে েতি েযেহাবরর িাধযবি সকান 

ধরবের হুিতক তদবি পারবে না।  

৪.আরে রাষ্ট্রগুবলা ‘তনরাপত্তা পতরষবদর’ সকল রায়বক কায্কর করবি 

অঙ্গীকারেে। তেবেষ কবর ইসরাইল সংক্রান্ত তসোন্তগুবলার সক্ষবত্র।  

৫. অনয সয সকান চুতির ঊনবব ‘জাতিসংর্ঘ চুতি’বক সিবন সনয়াবক প্রাধানয তদবি 

হবে।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

সয সকল আরে রাষ্ট্র প্রধানরা জনসমু্মবখ ইসরাইলবক রাষ্ট্র তহবসবে স্বীকৃতি সদয় 

না, িাবদর তিিযাচারগুবলা পূবে্াতল্লতখি চুতিগুবলা সিবক তদোবলাবকর নযায় স্পষ্ট 

হবয় যায়। কারে িারা জাতিসংবর্ঘর চুতির ধারাগুবলা সিবন সনয়াবক তনবজবদর 

জনয অেধাতরি িবন কবর। সযিন ইসরাইলবক হুিতক না সদয়া, ইসরাইলী ভূতির 

তনরাপত্তা, ঐবকযর তেষবয় আন্ততরক হওয়া ইতযোবদ। আর এগুবলাবিা ইসরাইলবক 

স্বীকৃতি সদয়ারই  োিোন্তর। 

 

ইসরাইবলর পররাষ্ট্রিন্ত্রী সিাবস োবরট (Mosche Sharrett): 

ইসরাইল রাষ্ট্রতট জাতিসংবর্ঘরই সৃষ্ট একতট রাষ্ট্র। িাই সয সৃতষ্ট কবরবি িার প্রতি 

তেশ্বস্ত িাকার জনয ইসরাইল দৃঢ় প্রতিজ্ঞােে। জাতিসংবর্ঘর প্রতি আনুর্বিযর 

তভতত্তবি ইসরাইবলর িার পুবরা রাষ্ট্রনীতি র্বড় িুলবে। আিরা তেশ্বাস কতর সয, 

জাতিসংবর্ঘর সদসযপদ গ্রহে করা সকেল একতট পদবক্ষপ নয়, েরং িা োতন্ত 

প্রতিষ্ঠার লবক্ষয একতট িাইল ফলক তহবসবে তেবেতচি হবে। কারে এতট িানুবষর 

িবন িাকা ঐ সবন্দহ দূর করবে সয, ইসরাইল কখবনা হাতরবয় সযবি পাবর।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 
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১৯৫৫ সাবল জািাল আব্দুন নাবসর ইবন্দাবনতেয়ার োনদাং সবম্মলবন োি্ার 

সপ্রতসবিন্ট উবনার সাবি কিা েবলন এেং ১৯৪৭ সাবলর তফতলতস্তন তেভাজন 

প্রস্তাবের স্বীকৃতি তনতিি কবরন। তিতন একতট তচতিবি তনতিি কবরন সয, যতদ 

োস্তবে সদেভাবর্র প্রস্তােবক স্বীকতৃি সদয়া হয় এেং িা কাযি্ োস্তোয়ন করা হয়, 

িবে তিতন ‘োনদাং সবম্মলবন’ ইসরাইবলর উপতিতি সিবন তনবি প্রস্তুি। কারে 

এতট ইসরাইবলর জনয জাতিসংবর্ঘর প্রস্তাবের অধীবন আন্তজ্াতিক সম্প্রদায় দ্বারা 

আাঁকা সীিার প্রতিতনতধে কবর।  

১৯৬৭ সাবলর ৩য় নাকাো চুতির পবরই, তিেবরর ইতিহাবস ইসরাইবলর কাবি 

আত্মেিপবনণর িবিা অেক্ষবয়র সূচনা হয়।  

  

সাংোতদক হানী শুকরুল্লাহ (Hani Shukrullah): 

১৯৬৭ সাবলর জুন িাবসর পরাজয় - আিার জীেবনর এক তেরাট অতভজ্ঞিা। 

যতদও এখন িার েে্না সদয়াটা কতিন। কারে এই পরাজয় তিবলা িানুবষর 

ৈোরণোতীত তেষয়। র্ঘটনাতট পতরষ্কার সির্ঘহীন স্বি আকাবে হিাৎ তেজতল চিবক 

উিার িি তিল।  

িয় তদবন নয়, েরং িয় ঘণ্টোর এক যুবে তিেরীয় োতহনী সোচনীয় পরাজয় েরে 

কবর এেং িয়দান সিবক পালাবি শুরু কবর। এিনতক তনবজবদর সহলবিট ও অস্ত্র 

সফবল িারা পালাবি শুরু কবর। একই সিবয় ইসরাইলী দসনযবদরবক সুবয়জ 

খাবলর িীবর উলুধ্বতন তদবি সদখা যায়। এটা তিবলা তিেবরর জনয অবনক েড় 

অপিান ও লজ্জাজনক তেষয়। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

এই অৈঃপতন র কবয়কতট তচত্র - সযিন:  

১৯৬৭ সাবলর নবভম্ববর ‘তনরাপত্তা চুতি’র ২৪২ ধারার উপর জািাল আব্দুন 

নাবসর এর একিি সপাষে করা। অেবেবষ ১৯৭০ সাবল করা, উইতলয়াি 

সরাজাবস্র চুতির সাবিও সস একিি সপাষে কবর। এই উভয় চুতিবিই ১৯৬৭ 
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এর ৫ই জুন পয্ন্ত দখল করা ভূতিসহ ইসরাইবলর স্বীকৃতি সদয়া হয় এেং আরে 

ইসরাইবলর িাবঝ িায়ী োতন্তচুতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।  

এভাবেই তফতলতস্তবনর স্বাধীনিা ও তফতলতস্তন শরণোর্বীনদর স্ববদবে তফতরবয় সনয়ার 

তেষয়তট গুরুেহীনভাবে পবড় িাবক।  

এই সম্পবক্ “হাইকাল” তলবখন সয, ১৯৬৭ সাবল পরাজবয়র পর জািাল আব্দুন 

নাবসর েুঝবি পাবর সয, তফতলতস্তনী জনর্বের অতধকার তনবয় কিা েলার পতরতিতি 

এখন আর সনই। ফবল সস তনরাপত্তা চুতির ২৪২ নাম্বার ধারাতট সিবন সনয়। 

সিিতনভাবে সস সসাতভবয়ি ইউতনয়নবক সয সকাবনা সংর্িবনর সাবি এিনতক 

ইসরাইবলর সাবিও পরস্পর আবলাচনায় েসবি উদু্বে কবর। এই তভতত্তবি সয 

তিসর দুতট েবি্ পারস্পতরক সতন্ধ চুতিবি আেে হবে; 

১. তিেরবক িার েতিেবল দখল করা ভূতিসিূহ সিবড় তদবি েলা হবে না।  

২. তিসরবক সরাসতর ইসরাইবলর সাবি পারস্পতরক আবলাচনার সটতেবল আসবি 

েলা হবে না, যিক্ষে না ইসরাইল দখলদাতরে েন্ধ কবর।  

সংবক্ষবপ জািাল আব্দুন নাবসর এর েযাপাবর আিরা েলবি পাতর সয, ১৯৬৭ 

সাবলর পরাজবয়র পূবে্ই সস ১৯৪৭ এর আরে-ইসরাইবলর িাবঝ তফতলতস্তন 

তেভতির চুতির উপর একিি সপাষে কবরতিল।  

অি:পর পুনরায় আক্রিবের পর সস তফতলতস্তবনর স্বাধীনিা ও তফতলতস্তনী 

িুহাতজরবদরবক স্ববদবে তফতরবয় সনয়াবক অসম্ভে ভােবি শুরু কবর। ফবল 

তনরাপত্তা পতরষবদর ২৪২ ধারার তভতত্তবি োতন্ত চুতি গ্রহে কবর। সযই চুতিবি 

১৯৬৭ সাবলর ৫ই জুবনর আর্ পয্ন্ত দখল করা িানসহ ইসরাইলবক স্বীকৃতি 

সদয়া হয়।  

অেবেবষ তিসবরর ইতিহাবসর সেবচবয় তনকৃষ্ট র্াোর - আনওয়ার সাদাি এর 

আর্িন র্ঘবট। সস ইসরাইবলর সাবি দুতট চুতিবি আেে হয়।  

প্রিিি, ১৯৭৮ সাবলর ১৭ সসবেম্ববর স্বাক্ষতরি হওয়া ‘কযাম্প সিতভি ঐকয 

চুতি’। (সযটার অন্তভু্ি তিল োতন্ত চুতি ও স্বোসন চুতি)  

তদ্বিীয়ি, ১৯৭৯ সাবলর ২৬ সে িাচ্ এর ‘োতন্ত ঐকয চুতি’।  
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র্াোর আনওয়ার সাদাি (Anwar al Sadat): 

আিরা সম্পূে্ সতদিা ও তেশ্বাস তনবয় ‘কযাম্প সিতভি’ এ এবসতিলাি। তকিুক্ষে 

আবর্ নিুন আো ও আকাঙ্ক্ষা তনবয় ‘কযাম্প সিতভি’ সর্নক সর্র েনয় এনেবি।  

 

অপরাধী তিনইয়াতনি সেবর্ন (Minyanim Begen): 

কযাম্প সিতভবির নাি পতরেি্ন কবর এবক আিরা ‘তজতি কাট্ার কনফাবরন্স’ 

নাবি নািকরে করবো। ঐতিহাতসক অতভজ্ঞিার আবলাবক আিার তেশ্বাস সয, 

আপতন খুে পতরশ্রবির সাবি কাজ কবরবিন। আিাবদর োপ- দাদারা তিেবর 

তপরাতিি দিতরবি সয পতরশ্রি কবরবি, আপতন িাবদরবকও িাতড়বয় সর্বিন।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

িার এই র্াোরী সদবখ, িারই অনুর্ি এেং িার িাধযবি তনবয়ার্প্রাপ্ত সাবেক 

প্রতিরক্ষা িন্ত্রী আব্দুল র্নী আল তজিতস চুপ কবর িাকবি পারবলন না।  

 

উপিাপকঃ 

‘কযাম্প সিতভি’ চুতিতট তিবলা িধযপ্রাবচযর উত্তপ্ত পতরতিতির সেব্েষ পতরতিতি। 

অেবেবষ িাতক্ন সজাবটর সুতেধার জনযই দুই েতিধর রাবষ্ট্রর িাবঝ চলিান যুেতট 

আন্তজ্াতিক সিিার উপর তভতত্ত কবর সিাপ্ত হয়। এই যুে ১৯৫৬ সাবল শুরু 

হবয়, ১৯৬৭ সাল  র্তড়বয় ১৯৭৮ সাবল এবস পতরপূে্ রূবপ েন্ধ হয়।  

এই চুতির কারবেই আরে ইসরাইবলর িাবঝ চলিান যুে সিবক তিেরবক সেতরবয় 

আসবি হয়। এর ফবল আরে রাষ্ট্রগুবলা রাজননতিক ও সািতরক তদক সিবক 

অবনক দুে্ল হবয় পবড়। এই সুবযাবর্ ইসরাইল তফতলতস্তন ইসুয তনবয় তভন্ন ষড়যবন্ত্র 

সিবি উবি এেং োতক তফতলতস্তনীবদরবক িাবদর ভূতি সিবক উবিদ কবর িাবদর 

ভূতি দখবলর স্বাধীনিা সপবয় যায়।  
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স্ববদে পয্াবয় এই চুতি এেং তিের ও ইসরাইবলর িাবঝ োতন্ত চুতি নিুন তসনাই 

পে্িবক তেতভন্ন কতিন কতিন েি্ সাবপবক্ষ আিাবদর কাবি তফতরবয় সদয়া হবয়বি। 

িবে এই চুতির িাধযবি ইসরাইল একতট েতিোলী সকৌেল অেলম্ববন সক্ষি হয়। 

এই চুতির ফবল, একতট পয্াবয় তিের এেং ইসরাইবলর িধযকার দ্ববের অেসান 

র্ঘবট। যা ১৯৭৩ সাবলর যুবের িাধযবি শুরু হয় এেং ১৯৭৭ সাবলর আল কুদস 

পতরদে্বনর িাধযবি যা িহা আকার ধারে কবরতিল। অেবেবষ ১৯৭৮ এর ‘কযাম্প 

সিতভি’ চুতির িাধযবি এর অেসান হয়।  

দু’বদবের চুতির ধারাগুবলা জনসম্মুবখ প্রকাে করার পর এই তেষয়তট স্পষ্ট হবয় 

সর্বলা সয, এই অঞ্চবল নিুন সকান সংকট শুরু হবয়বি। এটা িধযপ্রাবচযর দুই 

েতিধর সদবের যুবে র্ভীর প্রভাে তেস্তার করতিল। এিনতক আরে রাষ্ট্রগুবলাবিও 

এর প্রভাে ও ফলাফল তেরাজিান তিল। সেবচবয় গুরুেপূে্ তেষয় হবলা - এই 

অঞ্চবলর তনরাপত্তা েযেিাবক “িধযপ্রাবচযর তনরাপত্তা েযেিা” তহসাবে পতরেি্ন 

করা, সযখাবন িাতক্ন যুিরাষ্ট্র প্রধান ভূতিকা পালন করবে। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আর এভাবেই, স্বর্বে্ িািা উাঁচু কবর দাাঁতড়বয় িাকা তিের কু্রবসি ঝবড়র িুবখ 

তেশ্বাসর্ঘািকবদর িাধযবি যুবের িয়দান সিবক পলায়ন কবর। এিতকিুর পরও 

একদল আত্মিয্াদাবোধ সম্পন্ন িুজাতহদ িাবদর সািবন িািা নি কবরনতন। িারা 

যুবর্র সফরাউনবদর তেরুবে লড়াই কবর যাবিন।  

আিরা ধারােতহকভাবে আরও অবনক তেশ্বাসর্ঘািক এেং দ্বীন ও সদে তেবক্রিার 

তেষবয় আবলাচনা করবো ইনোআল্লাহ।  

আনওয়ার সাদাবির এই তেশ্বাসর্ঘািকিার (ইসরাইলবক স্বীকৃতি দান এেং িিা 

কতিি োতন্ত চুতি) পর সিবক তফতলতস্তনী স্বাধীনিা আবন্দালনবক তনবস্তজ কবর 

তদবি উপসার্রীয় অঞ্চবলর সম্পদগুবলা েযয় হবি িাবক। এতট একতট গুরুত্বপূণব 

তেষয়। সািবন এটা তনবয় আতি আবলাচনা করবো, ইনোআল্লাহ।  

 

উপিাপকঃ 
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“হাইকাল” তলবখন:  

সিল রপ্তোব কোরক তকিু রাষ্ট্র তনবজবদর িাবঝ সর্াপন এক তসোবন্ত উপনীি হয়। 

িাবদর তসোন্ততট তিল এই সয, রাজননতিকভাবে আিরা চুতপ-চুতপ এবক অপরবক 

সাহাযয সহবযাতর্িা কবর যাবো। তকন্তু িূল উবত্তজনার সিয় তফতলতস্তনী িুতিকািী 

সংর্িনবক ধন সম্পবদর লালসায় সফবল রাখবো। যাবি িারা চুপ-চাপ হাি গুতটবয় 

েবস িাবক। কারে তফতলতস্তনী তেবরাহ এখন এিন এক নাজুক হালবি সপৌাঁবিবি, 

ইতিহাবস যার সকান দৃষ্টান্তই সনই।  

একারবেই আবন্দালনগুবলা সম্পূে্ সপবরািলার তনভ্র হবয় পবড়। আর 

সপবরািলাবরর এই তেষয়তট সে্ প্রিি োস্তোয়ন করা হয় দেরুবি। অেবেবষ সহীহ 

আতকদা লালনকারী, সর্তরলা সযাো, তেতভন্ন অঞ্চবলর তেবরাহীবদর সাবি 

ধনকুবের, সুন্দরী নারী ও প্রভােোলী সনিাবদর িাবঝ এক র্ভীর সম্পক্ র্বড় 

উবি। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

তকন্তু এ অঞ্চবলর তকিু তেশ্বাসর্ঘািক ও র্াোর িাবদর তেষোষ্প িড়াবি শুরু 

কবরবি। িাবদর প্রধান তিল র্াোর আেু িাতজন। হািাবসর পক্ষ হবি যাবক িহান 

সনিা নাবি ভূতষি করা হয়। সস ১৯৭৭ সাবলর ১২ই িাচ্ তফতলতস্তন জািীয় 

পতরষবদ একতট তসোন্ত প্রস্তাে কবর ও িা কায্কর করবি সক্ষি হয়। সস তসোবন্ত 

তফতলতস্তবনর জ  নণর স্বাবি্র সাবি তিল সরবখ পরােতি ইহুদীবদর সাবি 

সযার্াবযার্ রাখার প্রতি আহোন জানাবনা হয়। ফবল তদন তদন িাবদর অেিার 

অেনতি র্ঘবট।  

এই অেনতির ধারাোতহকিায় ১৯৮৮ সাবলর ১৫ নবভম্বর আলনজবরয়োয় সংর্তিি 

এক জরুরী অতধবেেবন তফতলতস্তন িুতিকািী সংিা জানায় সয, র্াজায় এেং পতিি 

িীবর স্বিন্ত্র তফতলতস্তনী রাষ্ট্র প্রতিতষ্ঠি হবে। আর িার রাজধানী হবে আল-কুদস 

(বজরুজাবলি)। একই সাবি স্বীকৃতি সদওয়া হয় সয, সজরুজাবলি ইসরাইবলর 

আওিাধীন িাকবে। আর ২৪২ ও ৩৩৮ ধারা সিািাবেক এই তেষয়তট তনরাপত্তা 

পতরষবদর তসোবন্তর িাধযবি  ৃেীত হয়।  
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১৯৯৬ সাবলর ২৪ সে এতপ্রবল, র্াজায় তফতলতস্তন জািীয় পতরষদ িার ২১ িি 

অতধবেেবনর আবয়াজন কবর। এবি তফতলতস্তন জািীয় চুতির ‘জায়নোদী এেং 

তপএলওর’ স্বীকৃতির পতরপন্থী তেতভন্ন ধারা োতিল করার উপর সভাটদান সেষ হয়। 

এরপর সিবক পরাজয় এেং সখয়ানবির ধারাোতহকিা চলবিই িাবক। এভাবে 

োদোহ ফাহাবদর উবদযার্, আরেীয় োতন্ত উবদযার্, ওয়াতদ আরাো, সিৌতরিাতনয়ার 

দূিাোস, কািার, োহরাইন এেং সংযুি আরে আতিরািসহ এই সিস্ত রাবষ্ট্রর 

প্রতিতনতধদবলর কািাবর ইসরাবয়বলর পররাষ্ট্রিন্ত্রীর সাবি োরংোর দেিবকর িধয 

তদবয় পরাজয় েরাতন্বি হবি িাবক।  

 

সন্ত্রাসী সনিাতনয়াহু (Netanyahu):  

এখন সিা আরে তেবশ্বর এেং ইসরাইবলর সকাম্পানীগুবলার সম্পক্ আরও স্পষ্ট 

হবয় সর্বি। সুিরাং এখন তক তফতলতস্তনীবদর সাবি তনরাপত্তা কাযক্্রি োদ তদবয় 

শুধু আরে তেবশ্বর সাবি স্বাভাতেক কায্ক্রি চাতলবয় যাওয়া সম্ভে হবে? হযাাঁ, এটা 

আেুধাতে এেং কািাবর সম্ভে। কারে এই তেষয়গুবলা প্রকাবেয সম্পূে্ হবি। 

আিা এই তেষয়টা িাক। আো কতর আপনারা এই তেষয়গুবলা অনযানয 

সাক্ষাৎকাবর শুনবেন এেং পরস্পর সংর্িবনর সাহাযয সহবযাতর্িা করবেন।  

আিার আরে আতিরাবির যুেরাজ িুহাম্মাদ তেন যাবয়দ এেং সসৌতদ যুেরাজ 

িুহাম্মাদ তেন সালিান এর সাবি সাক্ষাৎ হবয়বি। তকন্তু দুঃবখর তেষয় তক জাবনন? 

ইহুদীরা ইসরাইলবক যিটুকু েেনর্োব তো কবর এই দু’জন িাবদরবক ইহুদীবদর 

িুলনায় কবয়কগুে সেেী সাহাযয সহবযাতর্িা কবর।  

 

সন্ত্রাসী সনিাতনয়াহু (Netanyahu):  

ব :েনেনে ের্নেনয় েিকেদ পবরর্তব  েল আরর্ ও ইেরোইনলর িৈযকোর র্ন্ধুত্ব। 

ইেরোইল এর্ং আিোনদর েবতনর্বশ আরর্ রোষ্ট্রগুনলোর িৈযকোর এই েম্পকবনক 

আরও উন্নত করোর সেষ্টো করো েনে। এই েনেষ্টোর উনেশয েল িৈযেোনেয বজেোদ 

িুক্ত ইেলোনির েেল  করো। 
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ইেরোইনলর েোনর্ সম্প্ক স্বাভাবর্ক করার অনযিি কাতরর্র হািদ তেন জতসি 

(Hamd bin Jasim)  

আিরা সন্ত্রাসীবদরবক সে সিয় হুিতক ধিতকর িবধয রাখবো এেং ভূতি দখবল 

রাখার সক্ষবত্র িাবদর িুবখািুতখ দাাঁতড়বয় সয সকান চযাবলবির সিাকাবেলা করবো। 

তেবেষ কবর ইসরাইল এেং িার আেপাবের ভূতিগুবলার সক্ষবত্র আরও সেেী 

িৎপর িাকবো। আতি তিের, সসৌতদ, কািারসহ পৃতিেীর প্রতিতট জায়র্ায় 

ইসরাইলীবদর তভেবনর োস্তোয়ন সদখবি চাই। বিক সযিনভোনর্ ইেরোইনল 

আরর্নদর বভশ  সদখনত েোই। আিার িবন হয় এটাই হল আিাবদর িুখয উবেেয। 

যার জনয আিরা সকবল একবচতটয়া সচষ্টা কবর যাতি।  

 

 াইখ আইমান আয যাওয়াবহরী হাবফযাহুল্লাহঃ 

এরপর আর্িন র্ঘবট িুহাম্মাদ িুরসীর। সসও এবস একই েিেয সদয় সয, 

ইসরাইলসহ আরও তেতভন্ন রাবষ্ট্রর সাবি সয সকল তনরাপত্তা চুতি এেং যুে তেরতি 

চুতি হবয়তিল সসগুবলা সস তনজ দাতয়বে সংরক্ষে করবে। এ তেষবয় িার সকান 

রকি ত্রুতট িাকবে না।   

হাসান আল োন্না (আল্লাহ িার উপর রহি করুন) তজহাদী সংর্িনগুবলাবক 

তফতলতস্তবন সিবেি কবরতিবলন। তকন্তু িার িৃিুযবি নেীন প্রজন্ম সনিৃবের আসন 

গ্রহে কবর। সদখা যায় িারাও প্রেীনবদর িবিা ইসরাইবলর সাবি োতন্ত এেং 

অপিানজনক চুতিগুবলা পালবনর সর্ঘাষাো সদয়।  

আল্লোে ি. রানতিতসর উপর রেিত র্ষবণ করু । বতব  সঘোষণো সদ  সর্, আিরো 

অর্শযই ভীবত েৃবষ্টর িোৈযনি আনিবরকোনক অর্নরোৈ করর্!  

আল্লাহ োইখ নাজ্জার রাইয়ান এর উপর রহি করুন। তিতন েবলতিবলন সয, 

আিাবদর িাবঝ এেং ফািাবহর িাবঝ চলিান লড়াই হবলা, ইসলাি এেং তরোহর 

লড়াই। কারে ফািাবহর সনিৃেিানীয় েযতিের্্রা নাতস্তক, যাবদরবক আবিতরকাসহ 
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ইসরাইল লালন পালন করবি। আবিতরকা ইসলািবক আিাবদর ভূ-খন্ড সিবক 

তেিাতড়ি করার জনয – ফািাহ সনিৃেিানীয়বদর সম্পদ এেং সে ধরবের 

উপকরবের েযেিা কবর তদবয়বি।  

এরপর এবলা, িুসতলিবদর সিবক চুতরকৃি সম্পবদর িাধযবি র্বড় সিালা ভাড়াবট 

তিতলতেয়া সনিা এেং তনকৃষ্ট পুিুল সরকার - িুহাম্মাদ তেন যাবয়বদর যুর্। 

 

সন্ত্রাসী সনিাতনয়াহু (Netanyahu):  

আতি িহান সনিা িুহাম্মাদ তেন যাবয়বদর সাক্ষাবির পর তিনতট তেষবয়র তসোন্ত 

তনবয়তি।  

প্রিিি; আতি অতচবরই একতট সফর করবো।  

তদ্বিীয়ি; গ্রীনকাবি্র (ইসরাইলীবদর সসৌতদ নার্তরকে তেষয়ক) কায্ক্রি 

োস্তোয়বন আিরা চুতিেে হবয়তি। 

িৃিীয়ি, এখাবন ইসরাইলীবদর জনয একতট গুরুেপূে্ সংোদ হবি সংযুি আরে 

আতিরাি ইসরাইবল তেতভন্ন খাবি ১০ তেতলয়ন িলার তেতনবয়ার্ করার পতরকল্পনা 

গ্রহে কবরবি। আিরা তচন্তাভােনা করতি সকান সকান প্রকবল্প তেতনবয়ার্ করা যায়? 

আর এটাই ইসরাইবলর অি্নীতির চাকাবক উন্নতির তদবক তনবয় যাবে।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ  

এরপর এবলা সুদাবনর ভাড়াবট সনিা েুরহান। িারপর এবসবি পতিিাবদর 

সাহাযযকারী ষষ্ঠ িুহাম্মাদ আস সাতদস। সস দীর্ঘ্তদন ইসরাইবলর সাবি সর্াপন 

সম্পক্ রাখার পর প্রকাবেয ইসরাইলবক স্বীকৃতি তদবয়বি।  

 

সন্ত্রাসী সনিাতনয়াহু (Netanyahu):  

ইসরাইবলর সাবি ঐতিহাতসক োতন্তচতুি িাপবনর তসোবন্তর জনয আতি িরবকার 

িহািানয রাজা ষষ্ঠ সিাহাম্মদবকও ধনযোদ জানাবি চাই।  
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োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

এসে তিবলা হৃদয় তেদারক ইতিহাস। এভাবেই অধ:পিবনর ধারা অেযাহি আবি। 

প্রতিতট পরাজয় আবরকতট পরাজয়বক েরাতন্বি কবর। অি:পর িারা এবক অপরবক 

সেবচবয় েড় তেশ্বাসর্ঘািক েবল অেতহি করবি িাবক। িাবদর সিবক এর সচবয় 

সেতে আর তক আো করা যায়? িারাবিা এর সচবয়ও তনকৃষ্ট।  

 

ইসরাইবলর সাবি সম্পক ্স্বাভাতেক করবের কাতরর্র হািদ তেন জাতসি 

আরেরা িবন কবর ইসরাইল হল সহায়াইট হাউবজর িূল চাতেকাতি এেং 

আবিতরকান তসবনটরবদর তনয়ন্ত্রক। এতট একতট কতিন োস্তেিা। আিরা কািাবর 

ইসরাইবলর সাবি আবলাচনা কবর, সদাহায় ইসরাইবলর একতট দূিাোস খুললাি, 

সকননা আিরা োতন্ত েতযোশী তিলাি। িখন সংযুি আরে আতিরাি এেং 

সসৌতদআরে আিাবদর তেরুবে অেিান তনবয়তিল। িাবদর ধারো তিবলা সয, আিরা 

আরে জাতির সাবি তেশ্বাসর্ঘািকিা করবো। সসসিয় আিরা আরে জাতি ও 

তফতলতস্ততনবদর তেবরাতধিার কারবে, োতন্ত চুতি োস্তোয়ন করবি পাতরতন!!  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আল্লাহ িায়ালা এ জাতির িাবঝ এিন েযতিবদর পািাবেন যারা উম্মাহর এই 

অধঃপিন সিবন তনবি পারবে না। এরপর িুজাতহদবদর সনিা আব্দুল্লাহ আযযাবির 

আত্মপ্রকাে র্ঘবট। তিতন এবস সর্ঘাষো কবরন সয, আন্দালুবসর পরাজবয়র পর 

সিবকই সিািাবদর উপর তজহাদ ফরবয আইন হবয় সর্বি।  

 

োইখ আেদুল্লাহ আযযাি রতহিাহুল্লাহঃ  

তকিাল হবলা একতট িায়ী ইোদি, যা শুধু আফর্াবনর িবধযই সীিােে নয়। সকান 

িাবনই সসটা িতের হবয় যায় না, েরং িা একতট িায়ী ইোদি। সালাি ও সাওি 

সযিন ফরয, তকিালও সিিতন একতট ফরয ইোদি। প্রতিতট িাবন িা অতেরাি 
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চলবি পাবর, যতদ সসখাবন কুফুর প্রকাে পায়। আর প্রবিযক িুসলিাবনর উপর 

তজহাদ ফরবয আইন। যিক্ষে না প্রতিতট িুসতলি ভ-ূখে কাবফরবদর কেল সিবক 

িুসলিাবনর আওিায় আবস।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

িারপর আসবলন উির আব্দুর রহিান। তিতনই িুসতলিবদরবক আবিতরকান তেিান 

ভপূাতিি করবি এেং জাহাজ িুোবনার প্রতি উদু্বে কবরতিবলন। 

 

োইখ উির আেদরু রহিান রতহিাহুল্লাহ: 

ইহুদী, তিস্টানরা আপনার প্রতি তকিুবিই সন্তুষ্ট হবে না যিক্ষে না আপতন িাবদর 

পি অনুসরে করবেন। তনিয় সস েযতি ইহুদীর কাবি অতধক তপ্রয়, যার প্রতি 

ইহুদী ও নাসারা সন্তুষ্ট। এ ভাবেই অপিান, অপদিিা ও সখয়ানবির চুতি কায্কর 

হয়। আর এই চুতির সাফাই সর্বয় সেড়ায় ভাড়াবট শোেকন োষ্ঠী ও র্ুবিজীর্ীরো। 

িারা িবন কবর িুসতলি সিা সসই েযতি, সয অবনযর প্রতি অনুগ্রহ প্রদে্ন করাবক 

আেেযক িবন কবর িাবক। (যতদও সস হয় িুসতলি ভতূি দখলকারী ো িুসতলি 

হিযাকারী।) 

আিরা আল্লাহর দরোবর প্রাি্না করতি, যাবি এসে ভন্ডবদর হাের ইহুদীবদর 

সাবি হয়।  

প্রে হবলা এটা কীভাবে সম্ভে? এেং আিরা কীভাবে িা ভােবি পাতর? িা এজনয 

সয, উলািাবয় সকরাি এবদর েযাপাবর একিি সয - নানা সবম্মলবন ইসলাি 

তেবরাধী েিৃিা সদয়া এেং জািীয়িাোদ ও আরেোবদর প্রতি আহোন জানাবনার 

কারবে িারা তিল্লাি সিবক খাতরজ হবয় সর্বি। অিচ ইসরাইল তেষবয় কুরআবনর 

প্রকৃি তচতকৎসা তিবলা; ইসলাবির চূড়া এেং িূল তভতত্ত তজহাবদর পি িিা 

আল্লাহর রাস্তায় তজহাদ করা।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 
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িারপর আসবলন উসািা তেন লাবদন। তযতন আল্লাহর নাবি েপি কবর েবলবিন 

সয, আবিতরকা তকিুবিই তনরাপবদ িাকবি পারবে না, যিক্ষে না আিরা 

তফতলতস্তবন তনতিবন্ত েসোস করবি পারবো এেং িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাবির ভূতি সিবক সকল কুফফার োতহনী সের হবয় যাবে।  

 

োইখ উসািা তেন লাবদন রতহিাহুল্লাহ:  

ঐ আল্লাহ িায়ালার েপি, তযতন আসিানবক খুাঁতটহীনভাবে উবত্তাতলি সরবখবিন। 

আবিতরকা ও িার অতধোসীরা তকিুবিই তনরাপবদ িাকবি পারবে না, যিক্ষে না 

আিরা তফতলতস্তবন তনতিবন্ত েসোস করবি পারবো এেং িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়া সাল্লাবির ভূতি সিবক সকল কুফফার োতহনী সের না হবে। আল্লাহু 

আকোর, সম্মান একিাত্র ইসলাবির। ওয়াসসালািু আলাইকুি ওয়া রাহিািুল্লাহ। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

অি:পর এবসবিন ি. আব্দুল আতজজ রানতিতস রতহিাহুল্লাহ। তযতন আবিতরকান 

পেয, পয্টন ও তিতিয়াবক েয়কট করার আহোন জাতনবয়বিন এেং আিি িতড়বয় 

ভয়ির অেবরাধ করার আহোন জাতনবয়বিন।  

 

ি. আব্দলু আতজজ রানতিতস রতহিাহুল্লাহ: 

সেরনসহ ইয়াহুদী জনবর্াষ্ঠীর সনিারা কখবনা তনরাপবদ িাকবি পারবে না। কারে 

এই ভূতি হবলা ইসলাবির জনয ওয়াকফকৃি ভূতি। তফতলতস্তবনর এক তের্ি ভতূি 

পতরিাে জায়র্াবিও আিরা িাবদর অেিান সিবন তনে না। প্রতিতট িাবন আিরা 

িাবদর তেরুবে লড়াই করবো। িাবদরবক ধাওয়া করবো এেং আিাবদর িুনখোিুবখ 

হওয়ার পতরোি েুতঝবয় সদবো।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 
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তফতলতস্তন এেং পতৃিেীর সকল িসুতলি ভাইবয়রা!  

আপনাবদর উপর আেেযক হবলা - যারা তফতলতস্তবনর সািানয পতরিাে ভ-ূখেও 

সিবড় তদবি চায়, িাবদরবক দৃঢ়ভাবে রুবখ সদওয়া। সস সযই সহাক না সকন। 

আপনাবদর আরও কি্েয হবলা - যারা হীনিনয হবয় িুসতলি ভতূি সিবড় তদবি চায়, 

িাবদর িাতিবয় সদয়া। আর িাবদর েবল তদন সয, তফতলতস্তনী উলািাবয় সকরাি র্ি 

২০ সে োওয়াল ১৩৫৩ তহজরী িুিাবেক ২৬ সে জানুয়াতর ১৯৩৫ তিষ্টাবব্দ 

িসতজদুল আকসায় সংর্তিি একতট দেিবক সুস্পষ্ট ফািওয়া তদবয়বিন সয, 

“ইহুদীবদর তনকট ভূতি তেতক্র করা হারাি”।  

সসই ফািাওয়া তননরূপ: 

ইরাক, তিের, তহন্দুস্তান, িরবকা, তসতরয়া, তফতলতস্তন এেং অনযানয িুসতলি 

রাষ্ট্রগুবলার আতলিবদর ফািওয়া পয্াবলাচনায় এবসবি সয, ইহুদীবদর তনকট 

তফতলতস্তনী ভূতি তেতক্র করা হারাি এেং এর িধযিিা, সহবযাতর্িা করাও হারাি। এ 

সিস্ত তেষয়াতদবি সন্তুষ্ট হওয়া ও সজবনশুবনও চুপ িাকা হারাি। সযবহিু প্রবিযক 

তফতলতস্ততন নার্তরক এই ফািওয়া জাবন এেং এর ফলাফবলর তেষবয় সন্তুষ্ট সসবহিু 

সয েযতি ফািওয়া লঙ্ঘন করাবক দেধ িবন করবে, সস কাবফর এেং িুরিাদ হবয় 

যাবে।  

সযিনতট কুদবসর িুফতি, ইসলািী েূরার উচ্চপদি সনিা ‘সাবয়যদ আিীন সহাসাইন’ 

এর ফবিায়ায় এবসবি সয, সিস্ত তেষবয় আবলাচনা, পয্াবলাচনা এেং দতলবলর 

আবলাবক এ কিা প্রিাতেি হবয়বি সয,  

ইহুদীবদর তনকট তফতলতস্তবনর ভূতি তেবক্রিা কবয়ক কারবে অপরাধী। 

১. িুসলিানবদরবক িাবদর োতড় র্ঘর সিবক সের করার েযাপাবর পদবক্ষপগ্রহেকারী 

এেং সাহাযযকারী। 

২. িসতজবদ আল্লাহর ইোদি করা সিবক োাঁধা প্রদানকারী এেং িা তেরান করার 

জনয সবচষ্ট। 

৩. ইয়াহুদীবদরবক েন্ধু রূবপ গ্রহেকারী। সকননা িার সকল কায্ক্রি িুসলিানবদর 

তেরুবে, ইয়াহুদীবদর পবক্ষ সাহাযয তহবসবে ধরা হবে। 
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৪. আল্লাহ িায়ালা, িাাঁর রাসূল এেং িুতিনবদর কষ্টদানকারী। 

৫. আল্লাহ ও িাাঁর রাসূবলর আিানবির সখয়ানিকারী। 

--------------------- 

সুিরাং সকল কারে, ফলাফল, ফবিায়া ও আহকাি পয্াবলাচনা করার িাধযবি 

একিা সুতনতিিভাবে েুঝা যায় সয, ইয়াহুতদবদর কাবি তফতলতস্তবনর ভূতি তেবক্রিা, 

(চাই িা সরাসতর সহাক ো অনয িাধযবি সহাক) তেক্রবয়র তেষবয়র দালাল, 

সাহাযযকারী এবদর একজবনরও জানাজা পড়া যাবে না। িাবদরবক িুসলিানবদর 

কেরিাবন দাফন করা যাবে না। িাবদর লাে সফবল তদবি হবে। িাবদর সাবি 

সম্পক্ তিন্ন করবি হবে। িাবদর লোবিত করবি হবে। িাবদর প্রতি সকান প্রকার 

ভাবলাোসা সদখাবনা যাবে না। যতদও িারা োো, সিবল ভাই ো স্ত্রী সহাক না সকন।  

কুরআবন েতে্ি আবি:  
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“সে ঈিো দোর ণ! সতোিরো স্বীয় বপতো ও ভোইনদর অবভভোর্করূনপ গ্রেণ কনরো  ো, 

র্বদ তোরো ঈিো  অনপক্ষো কুফরনক ভোলর্োনে। আর সতোিোনদর র্োরো তোনদর 

অবভভোর্করূনপ গ্রেণ কনর তোরো েীিোলংঘ কোরী।” (সূরা িাওো ৯ : ২৩) 

কুরআবন আরও েতে্ি হবয়বি:  
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“আপতন েলুন: সতোিোনদর ব কি র্বদ সতোিোনদর বপতো, সতোিোনদর েন্তো , 

সতোিোনদর ভোই, সতোিোনদর পত্নী, সতোিোনদর স োত্র, সতোিোনদর অবজবত ৈ -েম্পদ, 

সতোিোনদর র্যর্েো র্ো র্ন্ধ েনয় র্োওয়োর ভয় কর এর্ং সতোিোনদর র্োেস্থো -র্োনক 

সতোিরো পিে কর-আল্লোে, তোাঁর রেূল ও তোাঁর রোনে বজেোদ করো সর্নক অবৈক 
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বেয় েয়, তনর্ অনপক্ষো কর, আল্লোের বর্ৈো  আেো পর্বন্ত। আর আল্লোে ফোনেক 

েম্প্রদোয়নক সেদোনয়ত কনর   ো।” (সূরা িাওো, ৯:২৪) 

আর এবদর এইসে জর্ঘনয কিক্াে সদবখও চপু িাকা এেং এর প্রতি সন্তুষ্ট িাকা 

অকাট্টভাবে হারাি।  

যখন সদে ইয়াহুদী রাষ্ট্র হওয়ার সম্ভােনার কারবে ভূতি তেতক্র করা হারাি, িাহবল 

ঐ সকল সলাকবদর েযাপাবর আপনার িিািি তক, সয ইয়াহুদীবক িাতলক স্বীকার 

কবর সদেবক ইয়াহুদী রাষ্ট্র োতনবয় তনরাপবদ আবি? 

তফতলতস্তনসহ পতৃিেীর সকল িসুতলি ভাইর্ে!  

সয নাতক তফতলতস্তবনর সকান িাতট ইয়াহুদীবদর জনয সিবড় তদবে অিো িার 

েযাপাবর সাফাই র্াইবে, সস সযই সহাক না সকন িার েমু্মনখ এই ফবিায়া প্রধান 

করুন। সস সযই সহাক না সকন!  

 

োইখ খাবলদ োিরাতফ েোবফর্োহুল্লোেঃ 

েি্িান তফতলতস্তন ইসুয একতট প্রধান ইসুয। যা দ্বীনদার ও উম্মোের আত্মিয্াদােীল 

েনতযক িুসলিানবক েযতিি কবর। েি্িাবন এিন সকাস ো েনেত  িুসতলি খুাঁবজ 

পাওয়া যাবে না, র্োরো পৃবর্র্ীনত কী ঘিনি এর্ং ইসলাি ও িুসলিানবদর তেরুবে 

সয চক্রান্ত করা হবি িা উপলবি করবি পাবরনা ো জোন   ো। এই কুদস নেীবদর 

সরদার সে্বেষ নেী িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাবির সিরাবজর রাবি 

অেিানিল। সসই পতেত্র ভতূিবি িুসতলি ভাইবদর উপর আপতিি জুলুি, 

তনয্ািবনর প্রিযক্ষদে্ী এি  সকাস ো িুসবলিসক পোওয়ো র্োনর্  ো, র্োরো 

তিনিাইকারী ইহুদীবদর কেল সিবক পতেত্র আকসাবক উোর করার জনয একতনষ্ঠ 

ভাবে তজহাবদর ইিা সপাষে না কবর েবস র্োনক।  

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আিার িসুতলি ভাইবয়রা! 
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এই সকল তেশ্বাসর্ঘািকবদর অেিাননা এেং প্রিারোয় আিাবদর অোক হওয়া 

উতচি নয়। আবের্িয় প্রতিতক্রয়া এেং জ্বলন্ত েিৃিাগুবলা সিবক আিাবদর অজ্ন 

করার িি তকিুই সনই। এতট আবিতরকা কিৃ্ক পতরচাতলি একতট ধি্যুে এেং 

ইসরাইল এই ধি্যুবের সেবচবয় গুরুত্বপূণব অবস্ত্রর একতট। ইসরাইল হল 

পারিানতেক অস্ত্রেবস্ত্র সতজ্জি কু্রবসিারবদর একতট দূর্্, সযতটবক িুসতলি তেবশ্বর 

প্রােবকবন্দ্র িাপন করা হবয়বি। এই দূর্্তটবক আবিতরকা অিীবি তফতলতস্তবন 

কু্রবসিার কিৃ্ক তনতি্ি দূর্্গুবলার িিই িাপন কবরবি। 

 

োইখ আেদলু ইলাহ হাতফযাহুল্লাহঃ  

আবিতরকা ইহুদীরাবষ্ট্রর সেবচবয় েড় সহায়িাকারী এেং প্রধান পৃষ্ঠবপাষক। 

আবিতরকা ইহুদী রাষ্ট্রবক অি্ এেং সেবচবয় আধুতনক অস্ত্রেস্ত্র ও প্রযুতি তদবয় 

সাহাযয কবর। আবিতরকা িাড়া এই ইহুদী রাবষ্ট্রর তনবজর উপর ভর কবর তটবক 

িাকা অসম্ভে। িাই আবিতরকা, আবিতরকার অি্নীতি এেং সিগ্র তেবশ্ব 

আবিতরকার সািতরক স্বাি্বক টাবর্্ট করা আিাবদর জনয খুেই গুরুেপূে্, যাবি 

আবিতরকা িুসতলি তেবশ্বর প্রােবকবন্দ্র িাপন করা এই কযান্সারতটবক সাহাযয করা 

েন্ধ কবর এেং আবিতরকা িার সািতরক দসনযবদর পুবরা পৃতিেী সিবক প্রিযাহার 

কবর। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

এতট হল িাবদর এেং আিাবদর িধযকার দ্ববের োস্তেিা। আিাবদরবক এই দ্ববে 

জড়াবনার জনয অেেযই পবরপূণবভোনর্ প্রস্তুি িাকবি হবে এেং আিাবদর এই 

কু্রবসি যুবের িুবখািুখী হওয়ার প্রেল সম্ভােনা রবয়বি। 

অিীবি আিাবদর উম্মাহ কু্রবসি যুেগুবলাবক সফলভাবে সিাকাবেলা কবরতিল। 

এগুবলার িবধয একতট হল িঙ্গলবদর আক্রিে। িারা এই আক্রিেবক প্রােেন্তভাবে 

সিাকাবেলা কবরতিল এেং িুসতলি জাতির িবধয  দুে্লিা এেং দুন্ীতি িাকা সবেও 

িারা তেজয় লাভ করবি সক্ষি হবয়তিল। 
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িারপর এবসতিল উসিানীয় োসনেযেিা, সযতট পাাঁচ েিক ধবর িুসতলি 

অঞ্চলগুতলবক সুরতক্ষি সরবখতিল এেং নিুন নিুন ভূতি জয় কবরতিল। গ্রানািা 

পিবনর পঞ্চাে েির পূবে্, উসিানীয় োসনেযেিা কন্সটাতন্টবনাপল (সনািন তিস্ট 

সিাবজর পূবে্কার রাজধানী) সক ইসলাবির আওিায় িাওহীবদর অধীবন আনবি 

সক্ষি হবয়তিল। আিাবদর ভুবল যাওয়া উতচি নয় সয, ২০০১ েোনল িোত্র ১৯ জন 

িুজাতহদ – আবিতরকার এবকোবর সকবন্দ্র িুতরকার্ঘাি কবরতিল।  

আবিতরকা এইরকি একতট আর্ঘাবির স্বাদ পূবে্ কখবনাই লাভ কবরতন। আর তেে 

েির যুবের পর আজ এই অতভযানতটই আবিতরকাবক আফর্াতনস্তান সিবক সের 

কবরবি, িাবদর দুে্ল কবরবি এেং পরাতজি কবরবি। সিস্ত প্রেংসা শুধুিাত্র 

আল্লাহ িায়ালার জনয। 

 

োইখ আে ুউোইদা ইউসুফ আল আন্নাতে হাতফযাহুল্লাহঃ 

পতরবেবষ, আফর্ানবদর এই পতরেতি আপনাবদর জনয একতট সসরা উদাহরে। 

িাবদর পি অনুসরে করুন। িারা তেিক্ এেং িিতেবরাধ পতরিযার্ কবর, একতট 

পিাকা ও একতট সনিৃবের অধীবন একিােে হবয়তিল। তোরো িাবদর সনিৃেেৃবন্দর 

তেশ্বাস, জ্ঞান এেং আন্ততরকিায় আিা সরবখতিবলন। িারপর খতরদদার 

োসনেযেিা এেং তেশ্বাসর্ঘািক সরকাবরর সাবি িাবদর সম্পক ্তিন্ন কবরতিল এেং 

তজহাদ ও োহাদাবির পি গ্রহে কবরতিল।  

িাবদর েন্দুকগুতল িাবদর কাাঁবধ তেশ্রাি তনি। িাবদর প্রােগুবলা তিল িাবদর 

হাবির িালুবি। এিন অেিায় আল্লাহ িায়ালা িাবদরবক তেজয় দান কবরন এেং 

িাবদর েত্রুবদর পরাতজি কবরন।  

এভাবেই েত্রুরা িাবদর কাবি অপিাতনি হবয়বি। আজ রাম্প ‘তিল অে দযা 

সসঞ্চুতর (েিাব্দীর চুতি)’ প্রস্তাে কবরবি। লজ্জায় িার িািা তনচু কবরবি, কারে 

সস আফর্ানবদর কাি সিবক ‘েিাব্দীর চরি পিন’ লাভ কবরবি।  

অপমাকনর থদয়ালগুবল থভকে পকড় না, 

আগুকনর বনকক্ষপ ছাড়া। 



34 

স্বাধীন বযবি থনিৃত্ব িযা  েকর না, 

োবফর বেংবা পাপীর জনয। 

রি ঝরাননা বযিীি, 

অপমান েপাল থেকে মুকছ যায় না। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

সুিরাং যারা হিাো, অপিান, ভয় এেং আত্মেিপবনণর তদবক আহোন কবর 

িাবদর সিবক সােধান। 

আিার িুসতলি ভাইবয়রা!  

আিরা অেেযই এই িহাযুবের িুনখোিুবখ হে। আর এই যুবে আিাবদর প্রধান অস্ত্র 

হল ‘সতিক জ্ঞান’। আিাবদর অেেযই জানবি হবে: সক আিাবদর েত্রু? এেং সক 

আিাবদর েন্ধু?  

আল্লাহ িায়ালা েবলন,  

ََۚ َوَمن  ْوِلَياءَُ َبْعض 
َ
ََ  َبْعُضُهْمَ أ ْوِلَياءََ

َ
َ أ َصاَرىَٰ

َّ
َيُهودََ َوالن

ْ
وا ال

ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
َ ت
َ
وا ل

ُ
ِذيَنَ آَمن

َّ
َها ال ي 

َ
َيا أ

َ
َ
ين اَِلِ

َّ
ْومََ الظ

َ
ق
ْ
َ َيْهِدي ال

َ
ََ ل َ ّللاَّ هَُ ِمْنُهْمََۗ ِإنَّ

َّ
ِإن
َ
ْمَ ف

ُ
نك ِ

ُهم م 
َّ
َول
َ
 َيت

“সে িুবি  ণ! সতোিরো ইহুদী ও বিষ্টো নদরনক র্ন্ধু বেেোনর্ গ্রেণ কনরো  ো। তোরো 

এনক অপনরর র্ন্ধু। সতোিোনদর িনৈয সর্ তোনদর েোনর্ র্ন্ধুত্ব করনর্, সে তোনদরই 

অন্তভুবক্ত। আল্লোে জোনলিনদরনক পর্ েদশব  কনর   ো।” (সূরা িাতয়দা ৫ : ৫১) 

 

োইখ আে ুউোইদা ইউসুফ আল আন্নাতে হাতফযাহুল্লাহঃ 

তফতলতস্তন িুি করার সর্াড়াপত্তন হবে - তেশ্বাসর্ঘািক োসকবদর কেল সিবক 

তফতলতস্তন িুি করার িাধযবি। সয সকান পতরকল্পনা, সযতট তেশ্বাসর্ঘািক োসবকর 

সাহাযয তকংো সহায়িার সাবি জতড়ি অিো তনভ্রেীল, সসটা সকাবনা িুতির 

পতরকল্পনা নয় েরং এতট একতট দখলদাতরবের পতরকল্পনা।  
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সয সকউই তফতলতস্তন িুি করার জনয যতদ তেশ্বাসর্ঘািক োসবকর ওপর তনভ্রেীল 

হয়, িাহবল সসও একজন তেশ্বাসর্ঘািক। সস হল িার উম্মাহ ও ধবি্র 

তেশ্বাসর্ঘািক।  

এই চরি পতরতিতিবি আিাবদর তফতলতস্ততন ভাইবদর অেেযই তিরেুতে-সম্পন্ন এেং 

স্পষ্টোদী হবি হবে। এই সকল তেশ্বাসর্ঘািক োসকবদর উপর তনভ্র করার 

পতরেবি্, শুধুিাত্র আল্লাহ িায়ালার উপরই িাবদর তেশ্বাস রাখবি হবে এেং িাাঁর 

উপরই আিা রাখবি হবে। িাবদরবক অেেযই িাবদর তনবজবদর সক্ষিিার উপর 

তনভ্র করবি হবে আলবজতরয়ান ভাইবদর িি, যারা যুে কবরতিল নযাবটা এেং 

িান্স দখলদাতরবের তেরুবে।  

১৯৫৪ সাবলর নবভম্ববর যখন িারা তসোন্ত তনবয়তিল সয, িারা িাবদর তজহাদ 

শুরু করবে, িখনও িাবদর দসনয সংখযা পঞ্চাে জন যুেবকর সেেী তিল না। িাবদর 

তনকট তেকারী েন্দুক, জনসাধারে কিৃ্ক দানকৃি এেং দখলদারবদর েযাংক সিবক 

তিতনবয় আনা সািানয পতরিাে টাকা িাড়া আর তকিুই তিলনা।  

িবে িাবদর সংকল্প ইস্পাবির িি কতিন তিল। আকাবের নযায় উচ্চ সাহস তোরো 

সদবখনয়নি । আল্লাহ িায়ালার প্রতি িাবদর তেশ্বাস পাহাবড়র নযায় দৃঢ় ও র্ভীর 

তিল। িাই জনসাধারে িাবদর তপিবন সিবেি হবয়বি এেং এক ঐতিহাতসক যুে 

শুরু কবরতিল। 

এতটই একিাত্র পি যা তফতলতস্তনবক িুতির তদবক পতরচাতলি করবে। িািাড়া অনয 

সকান উপায় নাই। 

  

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ  

সযবহিু আিরা এক উম্মাহ, আিাবদরবক অেেযই একিােে হবয় তেতভন্ন িবন্ট যুে 

করবি হবে। আিাবদর তফতলতস্তনই কাশ্মীর, কাশ্মীরই র্জনী, র্জনীই ইদতলে, 

ইদতলেই কাের্ড় এেং কাের্ড়ই হল ওয়াতজতরস্তান।  

 

উপিাপকঃ: 
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ইসলাবির েহীদ, োইখ আব্দলু্লাহ আযযাি রতহিাহুল্লাহ েবলন: 

আিাবদর উবেেয আফর্াতনস্তাবনর স্বাধীনিার তদবক িাক করা। হযাাঁ, 

আফর্াতনস্তান অেেযই স্বাধীন করা হবে। কারে এই নীতি আিাবদর ধবি্র অংে 

এেং আিাবদর উপর একতট োধযিািূলক কি্েয। আিরা অেেযই সজরুজাবলি 

স্বাধীন করে এেং আল-আকসাবক ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’র পিাকা িবল, িাওহীবদর 

িায়ায় তফতরবয় আনে। আল্লোে তোয়োলো র্নল  –  
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َّ
ف
ُ
ك
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َ
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َّ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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“সে ঈিো দোর ণ, সতোিোনদর ব কির্তবী কোনফরনদর েোনর্ র্ুি েোবলনয় র্োও এর্ং 

তোরো সতোিোনদর িনৈয কনিোরতো অ ুভর্ করুক আর সজন  রোখ, আল্লোে 

িুত্তোকীনদর েোনর্ রনয়নি ”। (েূরো তোওর্ো ৯:১২৩)  

আতি পূবে্ই েবলতি সয, আিোনদর র্তবিো  অর্স্থো এি  সর্খোন  হািগুবলা সর্নৈ 

সফলা হবয়বি, হািগুবলা র্লার সাবি োাঁধা হবয়বি, পাগুবলা সেকল েন্দী করা 

হবয়বি, শ্বাস-প্রশ্বাস তনতষে হবয়বি, নাতড় স্পন্দন সচবপ রাখা হবয়বি এেং 

হৃৎস্পে গুবলা র্েনা করা হবি। এিন অেিায় আিরা তকবসর জনয েবস 

িাকে?  

আিাবদর অেেযই এিন একতট জায়র্া খুাঁবজ সের করবি হবে সযখান সিবক আিরা 

তজহাবদ যুি হবি পারে। সযখান সিবক আিরা িানে জাতির রবের তনকট 

তনবজবদর সদাষ িুি করবি পারে। ভূতিগুবলাবক তফতরবয় আনবি এেং পতরশুে 

করবি - তনবজবদর প্রস্তুি করবি পারে।  

যারা এটা িবন কবর সয, আফর্াতনস্তাবনর তজহাদ - তফতলতস্তবনর স্বাধীনিা 

অজ্বনর সচষ্টা েন্ধ সরবখবি, িারা একতট কল্পনার জর্বি োস করবি। িারা েুঝবি 

পারবিনা তকভাবে একতট প্রজবন্মর সনিারা প্রস্তুি হয়, তকভাবে আবন্দালন র্বড় 

সিালা হয়, তকভাবে একতট আনেোলন র সকন্দ্র দিতর করা হয় - যাবি এর 

চারপাবে েৃহত্তর িুসতলি সসনাোতহনী র্িন করা যায়।  
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এই সসনাোতহনী পৃতিেীবক দুন্ীতি সিবক িুি করবে। সলাকজন আিাবদর তনকট 

আবস এেং েবল সয, আিরা তফতলতস্তন পতরিযার্ কবরতি এেং তনবজবদরবক 

আফর্াতনস্তাবন যুি কবরতি। হযাাঁ, অেেযই আিরা আফর্াতনস্তান তনবয় েযস্ত। কারে 

আফর্াতনস্তাবনর িুজাতহদবদর এেং িুসতলিবদর সাহাযয করা আিাবদর কি্েয।  

আিরা অেেযই আফর্াতনস্তাবনর ভূতিবক পতেত্র করে। আফর্াতনস্তান হল 

তফতলতস্তন; তফতলতস্তন হল আফর্াতনস্তান। যাইবহাক, আিরা চাই না তজহাবদর 

সিজ আিাবদর িবধয িারা যাক। আিরা এই ধবি্র জনয প্রেল উত্তাপ চাই এেং 

তনপীতড়িবদর উোর করবি এেং িুসতলি ভূতিগুবলাবক পু রুিোর করবি ও 

তনরাপদ রাখবি প্রেল উৎসাহ চাই। আিরা চাই তজহাবদর এই সিজ সোঁবচ িাকুক। 

আর আিাবদরবক অেেযই তজহাবদর পবি অটল িাকবি হবে। আফর্াতনস্তান, 

তফতলতস্তন, তফতলপাইনসহ সযখাবনই দস্বরোসক, অরাজকিা এেং তনপীড়বনর 

অতস্তে িাকবে সসখাবনই তজহাদ একতট জীেনেযাপী দাতয়ে।’ (তফল তজহাদ তফকহ্ 

ওয়া ইজতিহাদ: ২৪১-২৪৪) 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

আিরা একতট একিােে উম্মাহ এেং একতট যুেই তেতভন্ন িবন্ট পতরচালনা করতি। 

 

োইখ খাতলদ োিরাতফ হাতফযাহুল্লাহঃ 

তফতলতস্তন ইসুযতট আন্ততরক এেং অনান্ততরক দুই ভাবেই আবলাচনা করা হয়। উভয় 

পক্ষই এই ইসুযর জনয িাবদর উবদ্বর্ প্রকাে কবর। যাইসহাক, প্রকৃি অেিা সকেল 

িখনই েুঝা যায় যখন কিার সাবি কাবজর তিল িাবক।  

আপতন এি  সকো  আন্তবরক েযতি, দল অিো সরকার পাবেন না, যারা 

আফর্াতনস্তাবন, তসতরয়ায়, োি্ায়, িুতক্স্তাবন বকংর্ো অনয সকািাও িুসতলিবদরবক 

ধ্বংস করবি চায়। অনযতদবক িারা তফতলতস্তন ইসুযবক সিি্ন কবর এর্ং ইহুদীবদর 

খপ্পর সিবক আল আকসার িুতির জনয সংগ্রািও কবর।  
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োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

িাওহীবদর তেবশ্ব আিাবদরবক অেেযই একিােে হবি হবে। আিাবদর অেেযই 

এই তেষয়তট খুে ভাল কবর অনুধােন করবি হবে সয আল্লাহর সাে্বভৌিবের উপর 

দরকষাকতষর সকৌেল এেং ধি্তনরবপক্ষ আইন ও িানে রতচি সংতেধাবনর প্রবয়ার্, 

সকেল তেপয্বয়র তদবকই তনবয় যায়। আর সকবলর সদখার এেং িবনাবযার্ সদওয়ার 

জনয সসখাবন জীেন্ত উদাহরে রবয়বি। আিাবদরবক তজহাবদর িয়দাবন তফবর 

আসবি হবে এেং এই উম্মাহবক অস্ত্র এেং সািতরক েতির েযেহার তেক্ষা তদবি 

হবে। অপর তদবক সকল দরোরী আবলিবদর িুসতলিবদরবক তনরস্ত্র করার র্ঘৃেয 

প্রবচষ্টাবক েযি্ কবর তদবি হবে। 

 

োইখ আেদলু ইলাহ হাতফযাহুল্লাহঃ 

তেশ্বেযাপী েযতি পয্াবয় িুসতলিবদর আত্মসম্মান পুনরুোবরর িাধযবি কুদস 

পুনরুোর পে ্ শুরু হবে। আত্মসম্মাবনর োতহযক তনদে্বনর একতট হল অবস্ত্রর 

অতধকারী হওয়া, সযিনতট তিল িুসতলিবদর সর্ৌরে ও ক্ষিিায়বনর যুবর্। অস্ত্র হল 

সম্মাবনর প্রিীক। যার অস্ত্র নাই, িার সম্মান নাই। সয িার সম্মান হাতরবয়বি, সস 

অবনযর সম্মান রক্ষা করবি পারবে না। িুসতলি ভূতিগুবলার িুতির জনয িার উপর 

তনভ্র করা যায় না, কারে সস তনবজই পরাধীন। সয পরাধীন সস আোর কী কবর 

অনযবক সাহাযয করবে। 

আবিতরকার সনিৃোধীন জায়তনস্ট কু্রবসিার আতধপবিযর সিাকাবেলার সক্ষবত্র 

আিাবদর প্রািতিক যুে হল ‘িনস্তাতেক যুে’। এতটবি আিাবদর যুি হওয়া 

জরুরী। কাতফররা িুসতলি ভূতিগুবলাবি িাবদর সাতহিয, তেক্ষা েযেিা এেং 

তিতিয়ার িাধযবি সযসকল তিিযা অতভবযার্ ও ধারো িতড়বয়বি, সসগুবলাবক 

অকায্কর এেং প্রিযাখযান করবি হবে।  

পতিিা কু্রবসিাররা সকাবনা তকিুর খারাপ-ভাবলা তনবজবদর িি কবর আকৃতি 

তদবয়বি। অি্াৎ িাবদর কাবি সযটা ভাল িবন হবয়বি সসভাবেই আকৃতি তদবয়বি 

যাবি তেনয়ী িনগুবলাবক এেং পরাতজি আত্মাগুবলাবক তনবজবদর ইিা িি দিতর 

কবর তনবি পাবর। এই জায়র্া সিবকই আিাবদর পরাজয় শুরু।  
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িুসলিানবদর রে কিৃ্ক সিয তকিাে এেং হযরি িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাি এর সুন্নাবহর অনুসরে েযিীি এই পরাজয় সিবক সেতরবয় আসার আর 

সকাবনা রাস্তা িাবদর সনই। শুধুিাত্র এই দুতটই হল সবিযর পতরিাপক। সিয সসতটই 

যা আল কুরআন এেং সুন্নাহ দ্বারা প্রিাতেি। তিিযা সসতটই, সযটাবক পতেত্র কুরআন 

এেং সুন্নাহ তিিযা তহবসবে সর্ঘাষো কবর।  

কুরআন এেং সুন্নাহবি যা ভাল তহবসবে স্বীকৃি, সসগুবলাই হল ভাল। আর োতিল 

হল সসগুবলাই যা কুরআন এেং সুন্নাহ কিৃ্ক তনতষে। ইসলাি হল আবলা; যা 

ইহকাবলর জনয আেীে্াদ এেং পরকাবলর জনয সফলিা। এতট চরিপন্থা এেং 

পিািপদিা নয়, যা কাবফররা ধারো কবর। তজহাদ হল ইসলাবির চূড়া এেং 

উম্মবি িুহাম্মাদীর সবে্াচ্চ িয্াদা লাভ করার িাধযি।  

অসভযবদর সিবক সনিৃে লাভ করার এেং িানেজাতির সািবন সাক্ষী হওয়ার 

এতটই একিাত্র রাস্তা। পতিিা েুতেজীেীরা এতটবক ‘সন্ত্রাসোদ’ তহবসবে তচতত্রি 

কবর, আসবল এতট সন্ত্রাসোদ নয়। 

এই তেষয়গুবলা পতরষ্কার করা ধি্ভীরু আবলিবদর, আবেদবদর এেং সিাবজর 

সভয ও তেতক্ষি সশ্রেীর িানুষবদর কি্েয। সযন িুসতলিবদর হৃদয়গুবলা র্ঘৃেয 

পতিিা সাংেৃতিক আক্রিে সিবক িুি িাকবি পাবর। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

সুিরাং আিরা কু্রবসিার তিত্রবদর তেরুবে এই যুবে অেেযই লড়ে এেং 

জায়নাোদী সজাবটর সকল স্তবরর তেরুবেও; সযিন: তেশ্বাস, ধারো, তেক্ষা এর্ং 

রাজনীতি। আিরা অেেযই একিােে ও সাতরেে হে। িারা আিাবদর একিাবক 

তেনষ্ট করার জনয এেং আিাবদর ওয়াদাবক ভঙ্গ করার জনয জর্ঘনয প্রবচষ্টায় তলপ্ত 

রবয়বি।  

িুসতলিবদর একিাবি ভাঙ্গন সৃতষ্ট করা - িূলি একতট অপরাধ। আর এই রকি 

জর্ঘনয কায্ক্রবি জতড়ি েযতি অেেযই একজন অপরাধী। সহাক সস োর্দাদী অিো 

িার অনুসারীর্ে। িারা তেশ্বাস কবর সয, তিতন তিবলন খতলফা।  
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সয সকউ িুসতলিবদর একিাবি ভাঙ্গন সৃতষ্ট করবে, সস অপরাধী তহবসবে র্েয হবে। 

কু্রবসি েত্রুরা যা ভয় পায় িা হল - িার্তরে সিবক কাের্ড় পয্ন্ত িুজাতহদবদর 

সংহতি, একিা এেং এক-সকন্দ্রাতভিুতখিা। এই জনযই েত্রুরা িাবদর আয়ত্তাধীন 

সিস্ত উপায় েযেহার করার সচষ্টা কবর। সর্ি  - যুে, সোিা হািলা, র্ঘুষ, িানে 

পাচার, প্রিারো ইতযোবদ।  

আিাবদরবক দধয্েীল হবি হবে। আিাবদরবক েুঝবি হবে সয, এই কু্রবসিার 

অতভযানবক োধাগ্রস্ত করার জনয ধারাোতহক প্রজবন্মর প্রবচষ্টা প্রবয়াজন। েত্রুবক 

পরাস্ত করবি সে্ত্রই এতট প্রবয়াজন। আধুতনক অস্ত্রসতজ্জি একতট েত্রুবক পরাস্ত 

করবি ভীষে অি্ সম্পবদর প্রবয়াজন সনই। এই েত্রুবক - উদ্ভােনী েতিসম্পন্ন 

ধারো এর্ং সাধারে অস্ত্রেস্ত্র েযেহার কবরই সেষ করা সযবি পাবর। এখাবন একতট 

যুে শুরু করাই যবিষ্ট, সযখাবন সিগ্র পৃতিেীই হবে যুেবক্ষত্র। 

েি্িান সিবয় প্রবয়াজন - েত্রুবদরবক ক্লান্ত করা। যিক্ষে না িারা অি্নীতি ও 

সািতরক পিবনর কারবে সর্াঙ্গানী ও হাহাকার করবে। এই লক্ষযবক সািবন  সরনখ 

র্ুনির িূল এলাকার োইবর সযখাবন েত্রুরা আিাবদর সিবক আর্ঘািপ্রাপ্ত হোর 

আো কবরনা সসখাবন আর্ঘাি েো নত হবে। এটা িাবদর সীিানার িবধয এেং 

িাবদর িাতটবিও হবি পাবর। এবক্ষবত্র ‘িাল আল তসিন’ হল অনযিি 

অপাবরেনগুবলার একতট। এই অপাবরেনতট তিল েত্রুবদর সািতরক অেবরাধ 

ভাঙ্গার একতট োস্তে উদাহরে। সিাট–খাবটা সিসযা োদ তদবল এেং িূল বর্ষনয় 

িবনাবযার্ তদবল - এই অপাবরেনতট সতিক তদবকই সিাড় তনবয়তিল েলা যায়। 

এই অপাবরেবনর েহীদবদর আল্লাহ কেুল করুন এেং যারা এই অপাবরেনবক 

সহায়িা কবরতিল িাবদরবক আল্লাহ উত্তি পুরোর দান করুন। আল্লাহ িায়ালা 

আিাবদর িুসতলি ভাইবদরবক এেং িুজাতহদবদরবক তসতরয়া ও সে্ত্রই সতিক পবি 

পতরচাতলি করুন। িাবদরবক েত্রুর তেরুবে এই সাধারে যুবে এক হবয় লড়াই 

করার িাওতফক দান করুন। 

 

েহীদ কারার িাদিরু (Karar Tadmur) ভাইবয়র েংকল্প: 

সহ োনর এেং েূকবরর পুত্ররা!  
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আতি সিািাবদর খুতের সংোদ তদতি সয, যিক্ষে না আিরা সিািাবদর আেজ্না 

সিবক িাসতজদুল আকসাবক পতেত্র করে, যিক্ষে না আিরা সকল িুসতলি ভূতি 

সিবক সিািাবদর তেিাতড়ি করে - িিক্ষে আিরা কখবনাই ক্লান্ত হে না এেং 

আো হারাে না। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

‘সজরুজাবলি কখবনাই ইহুদীবদর হবে না’ এই অতভযাবনর লক্ষয তিল েত্রুবদর 

তনকট একতট স্পষ্ট োি্া সপৌিাবনা সয - সযবহিু সিািরা সজরুজাবলবির চারপাবে 

সিািাবদর অগ্রেি্ী র্ঘাতট িাপন কবরি, সসবহিু সিািাবদর এই তনেু্তেিার চরি 

িূলয তদবি হবে। 

আিার শ্রবেয় ভাইবয়রা!  

জায়নাোদী কু্রবসিার েত্রুরা আিাবদর তজহাদবক ‘আেে তজহাদ’ তহবসবে সদখবি 

চায়। অি্াৎ িারা তজহাদবক সিয় এেং িাবনর সীিােেিার নাবি সকান একতট 

তনতদ্ষ্ট অঞ্চবল আেে রাখবি চায়। স্পষ্টভাবে েলবল, তফতলতস্তবন িারা যা অজ্ন 

কবরবি, তিক এরকি করবি চায়।  

পতিি িীর সরাসতর ইসরাইবলর েুতেিত্তার িেেধাবন। র্াজা অেরুে। প্রতিোরই 

র্াজা প্রতিবরাধ র্বড় িবুল, তকন্তু েত্রুরা র্েেসতি পূে্ অঞ্চলগুবলাবি িীি 

সোিােষ্বের িাধযবি প্রতিবরাধ সভবঙ্গ সদয়।  

এইভাবে েত্রুরা তফতলতস্তবন তজহাতদ প্রতিোদবক তনয়ন্ত্রে করার সচষ্টা চালায়। েত্রুরা 

র্যোপকভোনর্ সর্ বর্ষয়বির উপর ব ভবর কনর সেবি েনে – েিয় অবতর্োবেত করো।  

েিনয়র েোনর্ েোনর্ অন ক বকিুনতই িো ুষ অভযস্ত েনয় র্োয়। ‘েোিবয়ক 

েুবক্ত’গুনলো একেিয় স্থোয়ী েুবক্তনত পবরণত েয়। বফবলবস্তন র বর্নক্রতো ও 

বর্শ্বোেঘোতনকরো েিনয়র েোনর্ েোনর্ ‘র্ড় ভোই’, ‘িন্ত্রী’, িুেোম্মোদ দোেলো , 

ইর্বলনের ভোই র্ো শয়তোন র পুত্রনত রূপোন্তবরত েয়। 

িাই এই তেকল ভাঙবি হবে এেং এই লড়াইতটবক র্াজার সীিানা অতিক্রি কবর 

র্োইনর ব নয় আেনত েনর্। কু্রবসিাররা সর্ভোনর্ পৃতিেীর সকল প্রান্ত সিবক 
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আিাবদর সাবি যুে করবি এখাবন একতত্রি হবয়বি, আিরাও িাবদরবক িবড়নয় 

বিবিনয় সর্নক পৃবর্র্ীর েকল স্থোন  আর্ঘাি করে। 

 

োইখ খেুাইে আল সুদাতন হাতফযাহুল্লাহঃ 

সহ িুসলিানরা! 

আপনারা তক তপিা-িািা, স্ত্রী, সন্তানাতদসহ আপনাবদর জীেন তনবয় সন্তুষ্ট?  

আপনারা প্রতিতদন তটতভবি তফতলতস্তবন ইহুদীবদর নৃেংস েে্রিা, পবর্ত্র স্থোন র 

পতেত্রিা লঙ্ঘন, পতেত্র িান অপতেত্রকরে, তনরীহবদর হিযা, র্ঘর ও খািার 

োাতড়গুবলার ধ্বংস এেং সজারপূে্ক তফতলতস্তন নার্তরকবদর উবিদ করা সদখবি 

পাবিন।  

সহ িুসলিানরা!  

আপনারা আল্লাহর সন্তুতষ্টর অঙ্গীকার সিবক কি দূবর?  

কুরাইেবদর কাবি পািাবনা এক েযতির হিযার গুজবে, ১৪০০ জন সাহােী 

প্রাবের স্পন্দন িুহাম্মাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাবির তনকট অঙ্গীকার 

কবরতিল িৃিুয পয্ন্ত যুে চাতলবয় যাওয়ার। িারা সকবলই তনবজবদর উৎসর্্ করবি 

প্রস্তুি হবয় তর্বয়তিল।  

আজ তেশ্বাসর্ঘািক োসকগুবলা ইহুদীবদর সাবি তিবল লজ্জাজনক ও র্ঘৃেয 

স্বাভাতেকীকরবের চুতিবক সফল করবি সহবযাতর্িা করবি, এখনও তক আপনারা 

তপিবন েবস িাকাবক পিন্দ করবেন? এই চক্রান্ত শুরু হবয়তিল কযাম্প সিতভবি।  

এরপর ‘অসবলা চুতি’ এেং সেবষ ‘শতোব্দীর চুতি’ দ্বারা িারা িাবদর র্ঘৃেয 

পতরকল্পনা োস্তোয়ন করনত েোইনি। িারা আিাবদর প্রাবের আকসাবক ইহুদীবদর 

ইোদি খানা োনাবি চায়। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

অিএে, সহ প্রতিোদী এেং স্বাধীন িুসতলি িুজাতহদ! 
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পৃতিেীর সে্ত্রই আপনাবদর ভাইবদর সাবি অংেগ্রহে করুন। যাবি আিরা প্রিাে 

কবর তদবি পাতর সয, সজরুজাবলি কখবনাই ইহুদীবদর হবে না ইনো আল্লাহ। 

আতি তক োি্াতট সপৌাঁবি তদবয়তি? সহ আল্লাহ আপতন সাক্ষী িাকুন! 

 

োইখ আে ুউোইদা হাতফযাহুল্লাহঃ 

সয দসনযোতহনী িান্দা উপসার্র র্ঘাাঁতটবি অতভযান চালাবে, আতি িাবদর তনকট 

িাওহীবদর পিাকা হস্তান্তর করলাি। 

 

েহীদ আহিাদ িুহাতজর রতহিাহুল্লাহ: 

আল্লাহ িায়ালার ইিায় এই পিাকা িান্দা উপসার্র সনৌ র্ঘাাঁতট েযিীি অনয 

সকািাও উড্ডয়ন করা হবে না। আিরা র্ঘাাঁতটতটর তভিবর এই পিাকা উবত্তালন 

করেই, ইনো আল্লাহ। আল্লাহ সুেহানাহ িায়ালার তনকট প্রাি্না কতর, তিতন সযন 

আিাবদর তেজয় িিুর কবরন এেং আিাবদর োহাদািবক কেুল কবরন। আিরা এই 

পিাকা িান্দা উপসার্র সনৌ র্ঘাাঁতটবি উবত্তালন করেই, ইনো আল্লাহ। 

 

োইখ আইিান আয যাওয়াতহরী হাতফযাহুল্লাহঃ 

وآخُر دعوانا أن الحمُد هلِل رِب العاملين، وصلى هللُا على سيِدنا محمٍد وآِله وصحِبه 

ه.
ُ
 هللِا وبركات

ُ
 وسلم. والسالُم عليكم ورحمة

 

******** 


